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FAEINAR ATHUGASEMDIR UM VERSL-
UNAREFNI ÍSLE\DÍ\GA.

Tslanclðföríii fljiita

færrl iiiu síldar kcir,

seiii iú^iir höfðu gn(Ílt og gnll

fiErt iuc5 heíöi'i huíiu, oy; gjört

hiísin nægtafiill.

t8I.A1VD.

Ouinarið 1838 er eiuhvur mcrkilegasti og eplirtekta-

veröasti kafli Islauds verslunarsögu, aö minsta kosli

surnanlands. Fasta kaupverslanin *) hefir þar að níiiugu

e! ki átt eíus góöa ilaga, og vjer höfnm jafnframt reínt,

hv8Ö affaragóö hún verður iandinu, þegar so her uudir,

og livað ervitt er aö koma samaii hag landsins og kaup-

verslunarinuar , meðau heiini er eíns varið og uú er«

Ilvurnig ætti, tii að miuda, kaupverslauin að gjeta orðib

erviðari firir sunnleudiugafjórðiíng, eöur hagauiegri firir

suðuruesjakaupmenn , cnn ef allt bæri að í eiuu, að

ferðiruar uudir Dirhóiaeí legöist niður; litlar eður eíngar

vörur fiittisttil FJírarbakka; lausakaupmeun kjæmi auugvir

•) OrÖin "föst kiLupvcrslan" eru í {>css(trri rilgjörö ulstiiöar

hufð um vcrslan |>cirra manna vtö landsfólkið, scm hufii

aðsctur erlcndis og fastu söhimcnn í kau|)stöÖniu á Islaudi.

Er Jiaö gjört til aö grcína þá vcrsluu frá vcrshiH horgura

og iausakauiMuanníi.
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til suðurlaiidsíns; borgarariiir *) hef&i ckkjcrt i hönduin,

ena róstu kaupmeiinirnír hcföi annaðhvurt lillar þarfavörur

aö bjóöa viö íslenska kaupeirinum, ebur þeír væri so

háðir boÖi og banni eúihvurs eíns f)eirra, að þeír írði að

leíka eptir haus vild, og eun bxttist hjer viíi, aí!i kaupeírir

Jaiidsinanna væri að mikluin hluta korninn í hendur kaup-

manna og snmur burt úr landinu, á^nr mönnum væri gjört

uppskátt, Iivc mikíð {)eir ætti að fá í staöinu, og í

hvurjum anrum þaö mundi verða úti látiö. Og, j[)ó óiíklegt

inættí {)ikja, fór eígi mjög fjarri, að kaupverslanin sunnan-

Íauds væri komin í {)etta horf sumarið 1838; [>ví ferö-

iriiar til Dirhólaeinr lögðust niður, enn vörunutníiigariiir tíl

Eírarbakka varla teljíindi, so, þcgar tekinn er til grcina

erviMeíkinn, sein er á |)ví, ab uálgast ])arfir síiiar úr

Yestmanncium , var sá einn kostur fírir mestan hiuta

Aruesssíslu og Ráugárvalla og Skaptafcllssislu vestri,

sctn ini að undanfÖrnu hefir nægast átt kaupverslan á

f)essum stöðum, aö brjótast með kaupciri siiin tíl suðiir-

kaupstaðanna, Rcíkjavíkur og Ilafiiarfjarðar. Enn f)egar

])áugað kom, var, eins og mciin vita, so i garðinn búið,

að borgarariiir voru að kalla allír tómhcndír, vegiia f>ess

lausakaupmenn brugöust {)eím, eun margir hinna so illa

út bóiiir að {)arfavÖrum, aö fícír fáir, scm birgari vorn,

gátu skaiiitað landsmöiiuum kaupin cins og f)cim var

helst að skapi.

5aö var firsta mæðan, sem menn áttu f)á firir að

veröa, aö cíngir voru flutningar til Dirhólacíar.

Landsmenn komust ekki, eíiis og i nokkur iindanfarin

ár, hjá f)eím kostnaði og firirliöfii, að verja f)remur vikum

cðiir máiiuöi af besta bjargræöistímaiium urn hásurnariö,

lil aö nálgast allar nauðsinjar sinar frá suöurnesjakaup-

stÖðum. væri viniiingnr að leggja niÖiir, hvaö hafa

•) "Hor^íuíir" cru lijcr kallaÖír þcir kaupiiicnn, scm Iiafa

nödfttir sitt i landtnii, og taka vurnr sinur bjá lausukaup-

niönn niii.
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þarf firir f)ví, að flitja varníng á hestnm, so mbrguin

luindruðum skiptir, eíns margar dagleíöir eíns og ern

austan úr Skaptafellssislu út iíir ár lii Ileíkjavíkur, ef

tckiÖ væri til greina leígan eptir hvurn hest, sem látína

er í s!íka ferö, og daglaun og fæíSi firir hvurn mann,

8em ; hana fer, meöan burtu er vcrið; mundi J)á gjefa

aö skilja, aö ein cöur tvær feröir til Dirhólaeíar, sem

úr Vestmanneinm gjeta tekist raeö litlum kostnaöi, |)egar

sætt er haganlcgu lagi, cru austnrsveítamönnum eínhvur

notalegasti greíöi og Iilífa þeim viö kostnaöí, er skipta

raundi {)úsundum ríkisdala. Var {)eim {less f>ví meíri

{)örf {)aö sumar, sem hestunnm haföi heldur veriÖ

fækkaÖ eptir {)aö Dirhólaeíarferöirnar vorn iipp teknar

og hinna erviðn suöurferöa |)nrfti síöur viö. 5^»^ veröur

ekki metiÖ, hvílikan hag landsmenn höl'öu af {)ví, hvaÖ

nærgjætuislega og notalega Gísii kaupmaöur Símonarson

hægÖi {)eim ílutníiiga meö ölln móli.

IMöunum varÖ aö {)vi, aö ekki var fariÖ til Dirhólaeíar,

|)ví meíra meín og erviöisauki, af ()ví so bar undir lika,

aö ekki tjaöi að hverfa til Eírarbakka. !Þaö þarf

ekki annaö, enn líta af uppdrætti landsins, hvaÖ láiigt

er á railli Djiipavogs og lleíkjavíkur, til þess aÖ gjeta

reuiit grnn i, hvaÖ bagalegt j[)aö sje firír mestan hluta

sunulendíngafjóröúngs, aö ekkjert veröur feíngiö á Eírar-

bakka ,
því heldur sera eítthvurt mesta vatnsfaliiö á

Islandi og brattur fjallgarÖur er milli hans og Ileíkjavíkur

og hinna annarra suöurnesjakaupstaöanna. Illiti [)vi

margir að verÖa af lífsbjörg sinni og öörum nauösinjum,

ef so bæri undir, aö þeír ætti hTiö undir {)ví aö ná til

kaupstaöa. Jó Vestmanncíar sjeu, ern flestir viölíka illa

farnir aö flutníngskostnaöiiuim til, eíns og sjá má af {)vj,

lívaö margir fara fram hjá {>eim til suöurnesjakaupslaðanna,

ef ekki verÖur staöar numið á Bakkaiium.

^aÖ var nú annaö, sem menii mælti leíngi reka

minni til
,
hvurnig kaupin gjöröust, {)egar suður kom.
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Laiulgmcnn gjeta traiitt gjört sjer meíri ska^akaup heldur

enn |)egar f)eír til að minda sættast á að Játa af Iiendi

fiskiun sinn , \)6 ekki fái ^)eír húifa aðra iunnu firir

skippundiö, og er J)að |)(5 miklu skárra, enn að taka í

stai^inn brennivin og því ura líkt. Enn, þcgar feröir

birja til lleíkjavíkur , cr so lángt komið sumri, a?) \rdb

veröur fiestum íirir, a& taka þeím kostum, sem boftnír

eru, hvurt sem {leír f)ikja gdðir eða illir, meö því f)aöan

af verður ekki annað flúið.

5ar á ofan stoðaðí ekki lieldur aö lcíta firir sjf'r,

og verslanin lieföi aldreí oröiö meÖ ])QÍm ókjörum, sem

rauniu varÖ á, ef ekki hefði bættst Iijcr viö |)aö sem var

|)es8a verst: að kaupmenn voru fæstir færir um,
að láta af hcndi við meiin allt {> a ö sem {)eir

m eð |)ur f tu
,

og sumar lielstu þarfavörurnar voru

nlis ekki fáanlegar á kauptíÖinni, nema cf vera kunni

hjá eÚLutn eða tveímur, og [k) meö mcsta trcíníngi. Voru

{)að ekkí nema enin eða tveir af kaupmönnunum^ scm

liÖfÖu, tii hlítar, korn lil sölu, meðan hæst stóÖu ferÖir,

og að slíku állu uægast að búa 6 eöa 1 sislur i

f)etta siuu. MeÖ {)essu móti tókst nú að færa fram

iítleudu vönirnar, enn innlendu vöruruar niður. Nú,

f)ó kornútlátiu væri meÖ slikum ókjörum, |)óttust mcnn

samt góöu bættir, að {)urfa ekki að fnra meÖ öllu korn-

lausir heím aptur. Verr ern meun farnir, ef so tekst

til líka, að [)eím verður ekki gjörð úrlausn um suma {)á

hluti, sem þeír gjeta alls ekki án verið; og {)ó mnn
hafa farið so firír allmörgum, sem komnir voru eptir

viöi eÖB steinkolum til suöurnesjakaupsiaðanna , aÖ {)efr

mætti fara Ijetthlaöuir Iieim aptur, ef ekki med Ölln

tómhendir.

Enu {)ó sveítamenn {)ættÍ8t heldur illa haldnir af

verslnn sinni, er ætiö bót í máli firir {)eim, aö þeír

{)urfa ekki að eíga mjög líf sitt undir vcrslauinni; mikln

verr ern sjávarbændur faruir, {jegar so tekst til, sem
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itieira erii háÖir kHiiprnöiiiuiin, enii
J)ó {)essa verst kaup-

staÖarbúarnir, Iiandiðnainenn og borgarar, seni nærri því

eínganugu eíga aö búa ab [)ví, sein þeim flitst liíugaö raeð

kanpmönnnm. iJÞegar helstn nauðsinjar J)eírra voru ófaan-

legar hjá kaupmöunum, og loku var firir skotið að lausa-

kaupmenn rjeÖi úr vanílræönnnm eías og aö undanfönui,

voru [)ær tvær stjettirnar sviptar atvinnu, sem landinu

ern ómissanlegar, og skiliÖ eíga af iandsmöninun alla

aöstoö sein vcröur , aö þeím mætti vagsa íiskur ura

hrigg.

Kmultzoyi stórkaupraauni var alraennt gjefín sÖk á

f)ví, að verslanín varb í [)elta sinu með mörgnin hælti

ónotalegri landsmönuum, enn aö niiingu uudaufariu ár;

og ætla raá [)a5 kaupskaparráödeíld og dugnaÖi [)essa

manus — er hvað sem líöur hefir höud i verslaninui

víöast ura sunnieudíngafjórdúug — , aö hann haíi átt

hlut í nokkrum [)eím atviknm, sem óhægöu oss verslanina

i [)ctla sinu, [)ar sem luigurinn af [)ví leiidi raestallur

hjá honum; euda var haun vel komiuu aÖ [)eim hags-

niunum, sem haiui naiit af [)vi, aÖ hann var um Íestat/maiui

hirgari af [>arfavörn , enn aörir. Kaupmönunm er öil

vorkunn, [)ó [>eír efii gagn silt eíns og [)cír hafa diig og

vit til, IivaÖ sem oss líönr. 5eír eíga sjálfir í vök aÖ

verjast, eíiikum [)egar árar firir [)cím utaulands eíus og

í [)aö skipti, og [)cír gjeta ekki fariö aö [)ví, [)ó vjcr

gjöldum lieímsku vorrar, og veröuin niidir í skiptunuin,

af f>ví vjcr kunnum ekki aö fara uieö efui vor eíns og

|>eir kunnn. ^aö tjáir ekki aö gjefa [>cím sök á [)ví, scin

verslunarlögiiiiiimi sjálfri (ílandeíS'Systemef) er uin aö

kjenna. ]Þaö cr [)eirra, aö uota hana eína og kostnr er

á; eun [)eír ineíga J>á hiiis vegar ekki kippa sjer upp

viÖ, J)ó
vjer aö voru lcíti bcrnm oss aö í'ara nÖ vitkast

fimátt og smátt, og líta á mál vor racö nokkurri skinsemi.

So eru verslunarefnin áríöandi í livurju landi sem er,

aö mái er koraiö, vjer förura aö íhuga J>au dálítiö hjer



hjá oss, og leitast við at^ koma í {)au eíiilivurju viti.

Vjer höfum helst til leíngí horft á búðírnar og tekiö ofan

hattina (margur hvur) , ef oss cr lofai^ aÖ koma inn í

f)ær. Vjer höfum helst til leíngi látiö aðra hugsa og

vinna firir oss. Vjer höfum lielst til leíngi átt undir högg

að sækja meö hinar helstu nauösinjar vorar, og falliö

síöan eius og ílugur firir húugri og harí>rjettí. Væri

J)að vel, ef iir þessu rjeÖist nokkuö hjer eptír. Skal {)ví

hjer af framanskrifuÖu dæmi tekið tilefni tii uokkurra

]i n g I e i ö í u g a u m e ð I i , á s i g k o m u I a g o g á v ö g s t u

hinuar fÖstu versluuar á laudi lijer,
H

5aö - er {}á first af {^essarri kaupverslan að sc/gja,

aö hún er hjer eíus og aÖkomandi og gjetur ekki ilreígiö

laudsius taum — hún stefuir i alla aÖra átt, og sá

kaupmaðuriun , sem færir sjer hana best í Iiag, gjetnr

trauðlega lijá komist, aö verÖa landi voru óhollur.

5aö er vaut að færa {)að föstu kaupverslaníuui til

afbötuuar, að landið gjeti ekki komist af án hennar
— að {)að gjeti ekki fætt sig sjálft, og þaö {)arfuist so

margs frá öðrum löudum, sem {)ví gjeti ekki bættst með

öðrn móti; versluuarlögíu eru öll suiðin til eptir {)ess-

um hugarburÖi: meun hafa alla jafua hugsaö, að laudið

muudi bresta matvæli og aðra uauðsiujaflutninga , ef

|)essarri föstu kaupverslau liunti, og húu hefir |)ví

oröið imislegra hluuuinda aÖ njötaudi, til {)ess Jiíiö gjæti

Iialdíst 1 heiini. Eun hjer er íirst athuganda, að reinsla

annarra landa — t. a. m. Fiuuinerkur — sínir berlega,

að ekki {)arf slíku aö kvíða. Og {)ó so ólíklega til tækist,

aö reíusla þessi hrigðist á Islaudi, að uokkru leiti —
\ní að Ölln leíti gjetur húu ekkji brugöist — {)á ber í

Ööru lagi á aö líta, hvurt Íandiö væri firir ])aö öllu verr

farið, enn ][)að iiú er.

Menu lilaupa œtíð first i korniö, {)egar veriö er að

gilla j)essa míklu utanlaudskaupverslan
,

og síiia, livað

óuiissanleigir oss sjeu föstu kaupmeunirniry seiu vjer



cigum vísa Iinigai^ á hvurju ári mch kornflutiiiuj^aiin ^ er

haldi í oss Jííiuu. Eini hjer gjetnin vjor dávcl \ísah

})eim frá, og sagt: mal!)uríuu liíir ekki af cíutómu brauöi!

íví so steudur vel á firir oss, aö hjei^au úr laudi fiitst

íil jafuaðar meírí matvara euu iun í {)Hð; og er oss \)á

iiær aö slægjast eptir að ciga kaup hvurjir við aöra,

euu að seilast í útlend inalarkaup meö allskouar ókjÖrum,

í)aö {>ví heldur sem vjcr Islendíugar gjetum hjer vel

kcípt hvurjir viö aðra, öllum til liagnaöar, J)ar sem eíun

fjóröúiigurinu hefir af mÖrgu {)ví nægð, sem anuan heldur

skortir. ^aö er t. a. m. íiskur ineíri hlutiiin af {)ví,

sem suuulendiugar gjeta af )ieudi látiö viÖ kaupmauninn.

Mikið af kaupcíri uorðteudinga cr fólgiÖ í sláturfjenaöi

og slíku, og ckki kjemur suÖvirucsjabæuduin auuaö bctur,

cnn að fá kindiir lirir íiskiiiu siuu. A likau liátt niundi

norölcndíugar láta sjcr vcl líka, ef J)cír gjæti fcíugiö fisk

firir nokkuö af skuröaríje síuu. Eíns er á {)ví mikiU

muuur^ hvaö smjÖriö er optast ódírura íirir uoröan euu

siöra. Aptur fer íiöriö úr Vestmauneíum heldur (){)arfaii

krók á sig suÖur til Danmerkur, mcö {)ví opt veröur aÖ

ráöi, að flilja {)aÖ {)aöan aptur til norðlcudíugafjóröúugs.

Af {>essu má ráöa, Iivað vcl {)aö kjæmi sjer, að meim

Iicföi bctri tök á iutiaulaudsvcrsluuiuiii og fiutuiugunum

úr eínum fjórdúiigí í annnn, tíl lands og sjávar.

So aÖ menu láli sjcr skiljast, að hjcÖau fari meíri

inalvara, eiiu Iiiugað kjcinur, bið cg aÖ {)cír renui aug-

uuum tii eptirfilg;jaudi skilrikja um j)cssi efui; veít eg

ekkí til aö aunað hafí vcríð bírt á prcnti um matvæla-

flutuíuga hjcðaii og híugað, euu {)aö sem hjcr cr tii tínt,

og er {)á sjeÖ, að sama verÖur jafnan á blaðiuu, og að

{)að nemur rcíudar ekki litln, scm hjcöau fer meíra af

inatvælum cnn hi'ugað kjcmur:
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5ó iná eínginn taka so orö rain , eíns og jeg aniist

viö korninu, Enn iir {)ví iim ilit er aö vclja, cr laiid

vort ber ekki kovn, og ímislcg vaukvœííii eru á J)ví,

hafa aftra eíns nægö af {)ví h.jer, eins og |)ar áeui ])að

sprettur, og kornkanpin ver?)a osg ætíft útdráttarsöm

,

held eg vjer ir?>um að gjela og gjetnm dável koinist af,

J)ó ekki íiittÍHt hingaö meíra enu helmíngur af {)eirri

koriivörn, sem hingaö hefír veriö ilutt á seínni árum, ef

vjer vildnm sættast viö j)aft, sem vjer eígnm sjáliir, kjötiÖ

og smjÖrið og íiskíun, sem firir korniö er látiö, og heföum

elju á, að rækta maturtagaröa vora {)aun timann, scni

vjer ernm vauir að eíða til hiuna erviÖu kaupstaÖaferöa,

og {)irftum vjcr {)á ekki , aö sækja jarÖeplatunnuna til

kaupinauusiiis íirir 4 dHli, eíus og nú er titt. Jeg bíst

uefnilega við margur liugsi, aÖ skaÖIaust sje aö láta

íiskiuu íirir kornið, {)egar hvurtíveggja mætist. Eun jeg

bið meuu aö láta {)að ekki villa sjónir firir sjer, og

leggja vel niður, hvaiia kostnaö {)að kaun að auka {)eún

víða Iivar, er jafuvel hálfur máuuður eíöist af besta

sumartimaiium til að fara kanpstaÖaferÖirnar, og að

aptur fer víöa spilda úr slættinuin til að Iieía firir liross-^

uuum, sem stuudum {)arf að bæta viÖ lirir {^essa sök,

Ef {)es8Í kostnaÖur er lagöur ofan á kornkaupin, og líka

hitt, sem mcuu gjætu áunnið sjer meö {)ví að stunda

annaÖ á meöan^ má vera hallinn komi suiustaÖar i Ijós,

{)ar sem álitiii voru jafiiaöarkaup í firstu.

Af {)essu viröist mjcr auösætt, aÖ komast niætti af

með miklu miuui siglíngar hiugaö til landsius, ef so

ætti til að takast, {)ar sem fækka má so mörgum korn-'

förmum. Enn sama er aÖ sefgja um saltfarmaua, sein

hingaö eru íluttir; {)ví að {)ví slcpptu, sem oss mætti eun

takast sjálfum, að búa til salt handa oss, {)á cr niesti

Itlutinn af {)vi fluttur hingað, til {)ess vjcr gjctnm sattað

íiskinn; og mætti oss {)á nægja {)eíin mun minna salt,

sem niinna Irði fiutt burt af fískinuin; enda viröist meíga
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koma iit riskiiuim utanlands, {)ó ekki sie liann RRUa^ur.

I Norveígi er meiri liægð á salUUvcguin emi i\ Islaiidi;

{)() var úr IJjórgvin í Norveigi flutt lil annarra laiida af

höröura fiski áiin 1782 tii 1786 250,009 skpp., euu af

söltuðum að eíus 70,092 skpp., og áriu 1822 til 1826

voru {)aöau fiutt af höröum fiski 269,177 skpp. , euu af

sÖltudum físki e/ii 53,731 skpp., og {)ó enn að auki 8,400

skpp.af liörÖum fiski tíl innleudra staða. 3Iaanedsskrift

for Litteratur VIII, 525). Má af {)ví ráha, að Norö-

mönuitm gáugi út fiskurinu, {)ó ekki sje kostað til að salta

haun. Eíiis fóru lijeöau af laudi i 21 ár, 1764 tii 1784,

119,6178kpp. af liÖrðum fiski, enn 39,984 skpp. af söltiiðum.

(Sjá Forordning ang, den islandske Handel og Skibsfart

bls. 178). Enu hvað hinar tveiinar uauösiujavörurnar

áhrærir, viðiun og steíukolin , sem eptir koruvörurnar

og saltið {)urfa inest riimið í skipuiium, og auka skipa-

ferðirnar út híugaö, {)á ern steínkolin sem híngað korna

ekki so margir skipsfarmar, enda urðu handiöuamenniniir

á suðurnesjum varir {)ess í sumar, hvursu stundum er

baett úr {)e8sum nauösinjum vorum. Viðarkaupin hafa,

80 aö öldum skiptir, laiingum verið gjÖrð oss óbærileg,

og stundum liefir trjáviðinn vautað með öllu , so aö

{)etta hefir að kalla veriö slöðugt cfni til óánægju og

vandræöa, síöan vjer liættum sjálfir að eiga hliit í kaup-

verslan vorri, Forfeður vorir Ijetu sjer eínna inest aiint

um, er {)eír fórn iitan, að uálgast húsaviö frá Norveígi,

og höfðu {)eír þó meiri stuÖníng af skógum landsiiis lil

húsagjörðar, cnii síöan hefir kostiir á veriö. Bæir vorir

og óhreiulætið, sem {)eíin er nægast að kjenua, hefir um

margar aldir bakað oss álas kaupmamia, ekki síðiir cnii

anuarra útlendínga. Enn jeg veít ekki hvurnig úr {)ví á

að rakna, meðaii trjáviðarkaupin eru ineð {)eim ókjöriim,

sem nú hefir verið um stund, {)ar sem tiinbur lieíir víða

ekki verið fáaiilegt, og alslaðar aniiaÖ tveggja, 80 íllt

aö varla væri til uukkurs nítt, cða meö óheirilegu verði,
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og rnargopt hviirttveggja uwúir e/ns. Ilefír incðal anci-

ar8 leítt af því, aÖ kirkjur hafa J)olaö stórskjenundir,

vegna f)ess ekki hefir orðið viö j[)ær gjört, enii surniirn

leígið við hruni, ef ekki Iirunið algjöriega, og ekki orÖiö

kornið upp aptur fírr enn hæcii seínt og illa, og stunduui

eplir ár iiÖið. Og ef ekki hefÖi sendst rekaviður af

sjónniD^ mundi lig^ja við borð, að ekki feingist fjalir til

að slá utan um þá sem cleía, [)ví síður að tekið verðí

hiís nanðalilið, efnað lil færikvía eðnr annars, er sveíta-

hnnaðinn vanhagar nm hvað mest. ^^'gai* Norðmenn hafa

komið Ju'ngað ineð viðarfarina, hafa kanpmenn lannguin

bolað aðra frá kaupunum, og sjálfír slægst til að ná í

J)an , ba;ði til að ^jeta skamtað oss viðarkaupin eíns

eptir og áöur, og lika so J)að gjæti heilið so, aÖ timbur

væri fáanlegt hjá þeím. Enn ekki er að búast viö,

kaupmenn láti sig raiklu skipta, })ó {)að sje dirt og

(Sútgeingilegt; því það er [)eím hagur, að sá varningurinu

treínist sem leíngst, sera J)eír liafa minstan hag af aÖ

ílitja híngaö. Eíngu aö síður eru líkindi til , aö kaup-

menn gjæti flntt bíngað viö, sjer að skaðlausn. 5^1

aðkaupsverðið á timbrinu gjetur ekki veriö feíkihátt í

Norveígi, first Norömönnuin gjetur orðiö aö liöi, að koma

híngaö meö farma af eíut(5raum viöi, og taka peuínga

í staðinn; })ví \m gjetnr ávinningurinn ekki veriö í öÖru

fólginn, eiui því sein timbrið verÖnr dírara þegar híngaö

kjemur, heldur enn aÖkaupsverðiö var í Norveígi; og af

j)es8U á að gjöra lU haífært skip, gjefa mönnum fæöi og

laun, og nokkuÖ ætti J)ó aö vera afgángs firir það, sem

haft er firir og lagt er í sölnrnar. Og minnilegar eru

í {)essu tiIIÖgur fulltriíanna á íirsta Ilróarskjeldufundinuin,

llin nauösiujavaran, sem vjer {)nrfum nr öðrnm löndum —
járn, tjara, hampnr, færi— er so lítil firirferðar, að ekki

{)arf marga skipsfarma af {)esskonar til laudsins árlega,

80 allir gjeti feíngiö {)að eptir {)örfum.



Nú er |)aÖ síut, að ekki {^iiTti cíiis marga skípsfarma

árlega, og komi?) kafa snm iitidaiifiirin ár; og j)egar Jíka

er að gjætt, Iiva5 mikið af {)ví, sem lu'ngað er ílutt af

(>[)arfavöru , breiuiivíni og {)es8liáttar , mættí iníssa sig

li'ka, ætla cg að öliu saman töldu landíð ekki fara mikiU

gi^ðs á mís, ei^ur vera Öllu verr fari?) euu áSur, þó miklu

færri skipsfarmar kjæmi híiigað til Jaiuls eiin stundum

úb undanförnu, og \>á ab iiileuska kaupverslauin lijer á

landi, HiS 80 vögsnu máli, færðíst æri5 saman, ef so viidi

til takast. Eiiii meö {)ví nú er l)úið að lita á, að {)arfir

vorar eru láuglum færri enn vjer Juigsum, ef vjer notum

Jaiid vort eíiis og vera ber og fÖrum rjett aö ráöi voru,

|)á er fíh sko^a hitt, hvað vel kaupmenn hafa úr

þeím bætt, {)ar sem {)íer erii meir eun luigarbiiröur

eínu. Og {)að er nú önaur rÖksemdiu, sem íirir Jaungu

œtti aö vera búin að líjenna oss, aö halda föslu kaup-

mcnuina osa ekki mjög ómissanlega , nð {)eím heíir

meðallagi vel tekist, aö bæta úr {)örfum voruin. "^iiír

bregöast lauuguin lielst, [)egar mesl á liggur. "^tíc liafa

Iivurki ætíö orÖiö oss aÖ liöi {)egar á helir leígið,

iije heldiir gjetaö {)aö. — er fullkunuugt af al-

])iugisbókunum og mörgum öÖrum ritum hvursu kaup-

nienn hvaö epiir annaö skutu sjer undan skildum sínum,

aö ílitja liijigaÖ {)aríir landsius eius og firir var mælt.

Frá {)ví íirsta aÖ kaupverslan útlendi'nga tókst hjer, hefir

varla geíugið á Ööru euu uiukvörtuuum og óáuægju —
gtunduin raeö {)aö, að nauÖsiujavörurnar vantaöi, eíukum

koruiÖ — slundnm, aÖ þær væri skjemmdar og ónítar —
stuudum, aö ])ær væ'ri dirra seldar enn lög og samníngar

voru til — stuudiim, aö vogir og mælikjer væri rángt.

Aö {)e6sar umkvartanir landsmanua hafa verið á góðum

rökum biggöar, má sjá af {)ví meöal aunars, aö kaup-

inenn uröu uiulir næstum i hvurju máli, se.u boriö var

•) Menn kÍiiiii ejcr nic5al aiinara Kríchsen : Oni hlands Op-

komtíi frá bU. 75. til 93., og unnur rít, sciu þar cr til vísuð.



undir komnigana cönr sljórnarráMn
,

og embættismenn

lije^an úr landi liafa aí^ minsta kosii átta sinnum orði5

aÖ gjÖra ferÖ gagngjert úr landi, til {less aö rjetta hinta

landsins í skiptiim viö kaupmenn *). TrauÖla liarðnaÖi

nokkurn tima so í ári, aÖ ekki minkaöi ílulningur, af {)ví

minni var ábatavonin — aö ekki væri nauösinjavörurnar

færftar fram, eftur þess á leít farið; og fiví laginu sættu

kanpmenn jafnaii til að iitvega sjer imisleg hlunnindi

,

landinu til niönrdreps. Eun þegar sona f()r fram, meöan

meö lögum var á skiliö, bæÖí aö [)eír skiidi flilja nægar

])arfavörur til landsins, og ineö hvaöa verÖi {)ær skiidi

selja, og aö vörurnar væri góÖar og óskjemmdar, og ekki

{)urfli aunaö enn hafa gjætur á, aö ekki væri af {)ví

brugöiÖ, {)á má uærri gjeta, aö Iiálfu síöur haíi alls {)essa

gjætt veriö, síöau kaupverslauin var lálin lans, og lögiu

hættu aÖ skilda inenn til, að sjá laudinu íirir nauösinjum

t)es8, því síöur aö skipaö væri til um söluua. Var kaup-

mönuum {)ví hægra aÖ koma sjcr viÖ meö þetta, sem

f)eír hafa, {)ángaö til í fáeín síöustn árin, nægast verið

cínir, hvur þar sem iiann haföi komiÖ sjer niÖnr, og

sjeö ura {)aö, aö ríÖa ekki í bága hvur viÖ annaii. Firir

lausakanpmÖnnura hafa fasta kanpnienn aö mestu lci'ti

gjetaö fariö síuu ráöi frain; \t\í bæöi hafa mikils til of

fáir {)eírra komiö hjer til lauds, og li'ka cr {)eíni crviöast

aÖ leggja {)ángaÖ, sem niest er {)örliii á {)eíni. Og á

meöau borgararuir eru so óviöa , er {)aÖ eíuúngis um
há-sumartimanii, sem {)círra nítur viö; og hafa sÖiumenii

fostu kaupmaiuianna aiian hina ti'mann firir sjer— haustíö,

veturinn og eínkum voriÖ, {)egar mest fer aö haröna— til

aö koma {)vi út, sem {)eír ciga undan snmrinu. 5ar

hefir líka raunin oröiö á, að ekki heíir veriö fariö aö

{)ví, hvaÖ landinu væri ömissanlegt eöur þarílegt, heldur

fremur aö hinu, hvaö ábatamcst gjæti orÖiÖ. verÖur

•) Sjá Ól. Stcphciiseii: Om í/c/i ialandnke Handdsförclsef Kh»

1798, S. 23-34 og víðar.
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Iiægt koma tölu á [)A verslnnarstal^hia ki-íngnm Ísland,

er allar Iielstu nanl^sinjnr iast árii^ nm kring og inörg

ár í samrellu, og þaö gjefnr ab skilja, aö Iielst fari að

bresta, {)egar menn fara mest a5 verða komnir iipp á

lijálpina og liarÖast er á milli manna — nndir hvnrt vor,

og {)egar liart fer að veröa í ári. Á Eírarbakka liefir

ckki i manna minni komil^ þa^ ár, að ekki [)riti ílestallar

nauðsinjar, og hafa {)ó hvurgí á laiKlíini verið boðin

önuur eíus kaup til jafuaðar *), Jeg bi5 meun aÖ skoÖa

aðra verslunarstaðina snnnanlauds
,

og vita, hvurt ekki

verftnr sama sagan. Eptirstöövarnar, sem voru í lleíkja-

vík eptir lestiriiar 1838, ern eítt meö íleíra til marks
' hjcr um; verÖnr {)(') suöurlaudskaupmönnnm færra til

afsökunar enn víða anuarstaðar; {)ví æU'ö er hægö á aö

koma hingaö skipum nógu sncmma snmars, og anugum

{)arf hjer aö stniida ótti af hafisiinm.

^aö er eítt fólgiÖ í eöli {)essarrar kaupvcrslunar,

aö h ú n gj e t u r e k k i v e r i ö á r e í Ö a n I e g f i r i r ] a u d i ö.

Ilún er sjálf bisna stopnl og brigÖlind. Kaupmenn, sem

eru ntanlauds, vita lítiö hvuÖ landiiiu líöur. ]^eir gjeta

ekki skamtaÖ {)ví viö hœfi, nje vitaö so gjÖrla, {)egar

{leír fara að heimaii frá sjer, livuruig kanpin muni gjör-

ast og hvaö mikiö ráö sje aÖ hafa meö sjer lU híngaö

af livnijum hlut; {)ví slikt er allt komiö undir {)vj,

*) Ncfndin, scm kvíuld var til aö gjcfa álit sitt um verslimar-

cfni vor núnn scínast, vnr, cíns incnn víta, inótf'allin

því að vcrslun væri leílð í j^nrlákslu'ifn — taldí |)að Iivurki

nlls koslar nanðsinlcgt nje gagnlcf*^t. ^aft er l)ágt að skiljn

í, tí hvaða rökuin ncfndin licfír l)iggt þetla álit sitt, |)ar

sem |)ó er kunnugt, að Eírarliakkavcrslanin hcfír varla

nol^kru sinni eudst til, niánuðl Icíngiir frá því skÍpið licfír

komið, aö láta af hendi þarfavurii
,

og aldreí ncina að

skornum slíamti; að óþarfavaran Iicfir ílogiö lit fó hiin

væri opt {íriðjringi djrari , enn í næstu I^aupstuðunum ; aö

lucnn hafa sættet við aö híða |)ar eptir nfgro'ðslnnni , so nð

víkum skípti, hchlur cnn að þurfu að Icggja aiiður ifirhcíðina.
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livuruig áraft Iiefir i landiiiu og hvurnig sjávanítveigirnir

Iiafa heppuast (sein f)eír vila ekki). í^'gaí' I>eír nú eru

komuir hiugab, soua upp á von og (5vou, gjelur so farið

eítt sumariö, að {ireíugst haíi hjer um bjargræöisvcguna,

so f}eir taki litið i skipiu aptur; ai) hjer koini inikil

siglíug, so þeír vcrfti aö gjefa geip fuir íslcnsku vÖr-

uruar, eöur þeírn gángi lítiÖ lU af þvi er I^eír komu

með; fietta er nú góöa verslunaráriÖ Islenclinga. Næsta

síriö flitja kaupmeun h'liÖ með sjer, er J)eír {)ikjast eíga

nóg fírirliggjanda á Islandi. Lausakaupmeiin forðast

eliliun, sein þeir brenudu sig á sumriuu áöur, og fara

nú hvurgi. Á Islaiuli hafa bjargræöisveígírnii: gjeíist vel;

lantlsmenn ausa i kaupmeun vöriinuin lirir gamlar skuldir,

ef ekki vill betur. ÍNú verður alls þrot á verslunarstöö-

unum; kaupmenn gjeta skapaö versluuina eíns og Jieím

sínist, })ví f)etta er áriÖ þeírra, og f)ei'r, sein komu, fara

nú lieim til sín klifjaðir. Eptir á kjcmur voöa vetur á

Islaudi; sjávarútveígirnir bregðast; eíngiun gjetur liösinat;

kaupmeun gátu ekki við ráöið, [yó f)arfavöruruar bristi,

J)ví óáriÖ f)eirra var ní-geíngið um garð
; Islcndíngar

f)urftu f)eírra helst viö, f)vi óárið hjá f)eím var birjað.

Sona ríöur kaupverslauiu i bága viÖ lauðið, meðan heuni

er f)auuig íirir komið, og gjetur aldreí látíð })að eíga

nóga tiIíUitnínga so vísa, aö nudir f)ví sje eigaiida og

ekki kuuni út af f)vi að bera. Annaö irðt ofan á, cf

vjer værnm sjálfir færir um aö iiálgast nauösiujar vorar,

5á væri kostur að haga burtílutnitigum matvælanna á

voriu, j)egar skipiö legöi út, cptir f)ví sem áraö liefði

veturiun a")ur; enda væri
f)á kostur að láta það koma

með skipum á haustin, sem helst muiidi f)nrfa til vetr-

arins.

Enu berf)es8 aö gjæta, að ef eínhvur brestur verður á

ílutiiíugunum híugaö, meöan á statt er firir oss, eins og

nú cr, eriim vjer hálfu verr faruir, af I)ví vjer höfnin

vaiiist á, að eíga so mikið uudir vcrslauinni, f>ar scni
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tj ó II i I rði miktii m i ii na, \)6 hiiii b rigöis t, ef

raeuii vissi firir fram, aö f)eír ætti f)ar mest
trauBti)!), sem þeír ern sjáli'ir. ^ess vegná gjetur

það uniHr eíiis orðið so bíi<^alegt, eijis og nú er á

statt, ef skipkoma bregðst algjÖrlega á eínlivurjum stað;

því auk þess sem menii 0[>t kunna að biða sJglíngarinnar

'þar til er sá tími er liðiuii, aÖ fariö veröi á aöra etaöi,

vantar opt, |)egar sona (Uænt tilvik ber ab, hesta og

áljöiíl, til |)ess aÖ gjeta dreígist til næstu verslunarstaö-

anna. Væri [)aö líka annaÖ enn eínlómur hugarburður,

aö kornbirgöirnar væri nieíri, aem híngaÖ flitjast, enn

inatvælin, sem fara meö skipunum aptur lijeöau úr landi,

80 aÖ vjer þirflum aö eiga líf vort undir kaupmönnum,

])á liggiii' að v/su ekki aiinað firir, eun lijer verði liallæri

i' livnrt sinn og ()eír bregðast ; eiin {)egar {)eír nú

liafa brugðist og bregÖast so opt , væri ö 1 1 u m [) e í m
ofaukið í landiö sem á [)eím lifa. Ilvurnig sem

J)essi mál eru skoðnö, veröa þau lokin á, aÖ valt sje að

eiga mikiÖ undir j)essarrl fÖstu kaupverslun, Enn áÖur

enn eg læt í Ijósi ætlan mina um [)aö, hvnrsu versl-

unarefnunum mætti so firír koma, að landíÖ ei'gi minna

í Uættu, og taki meíra í ávinníng, og gjeli nálgast sjálft

60 marga skipsfarma, scm þaÖ fær eigi áii veiiö, eður

meö öörum orÖum: hviirsu verslaninni verði hagaö eptir

eÖli og {lörfum landsins, er best aö gjöra sjer betur

jjóst, hvað lioll {)esBÍ fasta kanpverslíin sje velgeíngiii

iandsins, iÖnum, og framtakssemi og mentun, í

samanburöí við þaö, ef verslanin ætti hjer heíma, og

\}ví iiæst, livursu verslan hjer í laudi borgí {)að sem firír

henni er haft. Vonar mig aÖ {)ví biinu, aÖ geiiigið verÖi

úr skugga um, að liagurinn sem landíÖ heíir af föstu

verslauínni, cf nokkur er, sje mikils tíl of dírt keíptur,

og aö landinu muiidi eígi óhollara, aö aunaö ráö værí

{)egar upp tekið.



Saga vor er Iniin ab niargsaniia JiaÖ, aÖ kaupversl-

aiiin, eíns og luiii var í nærl'elt 400 ár, frá |)ví Islend-

íngar hættu algjörlega að cíga nie5 haua sjálfir' uuíUr

lok 14, aldar, tii J)ess húa iiú seínt á 18. öld vap

látin lans , hefir veri5 eíii aiioluppsprettau til allrar

|)eírrar vesældar og hörniúnga, sem ifir oss Iiafa dunift

á fiessiiin umlíðuu öldum, og, hvnrt vjer tökum uokkurrí

viðreíst hjeðaa af, er undir |)ví komið, hvurt kaupverslaa

vorri verður komiö i það horf, sem luin á aö vera í.

^að er óskjemtiiegt, aö lesa um athaíiiir versliinarfjelag-

anna lijer í landi, og allt það grenijnefni, sem f)au hafa

gjefíö landsmönnuiu. liitiu, setn komu i Ijös uudir lok

leíguversUiaarinuar, og aplnr eptir það dagar henuar

voru {)rotnir, og kaupverslania var (að iiaí'iiinu)
,
frjáls

orÖin, deílurnar sem luU'ust á næstu áruiium firir alda-

mótiu, eru til marks um [)aö, hvaö óvinsælt hjer hefir

verið on*^iö lúki kaupmanua, og hvaö f)iíngt möauuui

hefir fuiidist aö búa (iiidir })vi, Knu {)ó J)aö vaMÍ eín-

hvur mesti velgjöraíagur , sem Islaad hefir oröiÖ firir,

l>egar kaupvcrsiania var látia iaus við a 1 1 a Daui
, og

niargt fari síöau lögulegar eaa áður, J)á eldir
J)ó enn

eplir af sama illgresiuu, tiem
J)á

var oröiö so ójíokkað;

og er J)aö J)m' aö kjeiuia, að eöli verslunariaaar er likt,

og stei'aa líeaiiar öll hin saina. lljer er rauaar fjelags-

kaupverslaa eun, J)ó ekki eígi J)aö aö lu'íla so. J>að er

cna fólgið í eðli verslunarimiar , að kanpmeiia taki sig

sainaa tii að draga eíaa taum, að [)eír korni sjer samau

uiu að spilla ckki kaupum hvurjir firir öörum
, og að

gjefa sem niiast firir islensku vöriirnar, J)ó mörgu siani

liali fariö {)ví gíigastæít, og íslenski kaupcíririaa hafi

verið borgaöur tun of, Jiegar sanitökin hafa ekki gjetaÖ

liaUIist. viðleítni kjeiniir fram í öllum J)eírra

íirirtækjum, J)ar sem ráðlegt er aö láta bera á heiini,

—

Flestar athafiiir vorar lil að veröa beiur sjáU'bjarga

hljóta aö eiga {)ar óvini, sem kaupmeiiu J)essir ern, í

2



feli niðri ef ekki iuigljóslega
;

jivi {)eír skiljti, að eptir

þvi sem oss vngsa eíai og kuniiálta, muuí riki [)eirra

fara minkamla. Eíga {>eír {)vi haígra, sem ^eír iiá fiestir

60 vel samau í Kaupmaiiiiahöfii
,

þegar sainlÖk f)arf ah

hafa um kaupverslan og auiiað, og j)eír eíga so hægt ai^

bera kveíiistafi siiia fram firir stjóriiarráöin og koniing-

inii, og aft silja uin hvurt lag sem gjci'st, til aö hafa út

eínhvur 1ilnnniii(li handa sjer, og gjöra sjer kaupversl-

iiuina á Islaiidi hægri og arösamari. Iliigur þeírra knir

þá alla jafnt ti! a& róa sl) {)vi öllnm árum, h<S sem

minnstar verfti sigliiigar lil landsins, so að sem fæstir

veröi til aö hlaupa i kupp viö {);!, og aÖ laudsmeun sjeu

sem mest upp á {)á komnir, og ekki verÖi annarra leítaö —
80 {)eír gjeti hurt viö {)á kaupin, og sitji ei'nir lirír sem

mestu af kaupeíri {)eírra. — Soua iniííar allt tii [)ess,

a^) fjelagskaupverslaiiin koinist nptur á, sem landiiiu

liefir verið so ófarsæl. Enn ef {)etta tekst ekki, {)á

veröur aö gripa til hins, aÖ koma út \lb Islendiiiga sein

mestu af ó{)arfaeíriniiin , sein ábatamest er a5 selja.

Geingnr hanu best lU þegar best lætur í ári; {)\í {)á

hafa Islendingar mest aö láta af hendí, og eru til þess

viljugastir, er [)eír {)ikjast gjeta án {)e8s veriö, og {)eíni

[)ikjir iiógiir tíiní að fara að búast við höröu áruiium.

Af [)cssu veröa góöu árin stiinduin laiidíiiu ekki afl'ara-

betri enu hiii liöröii, og kaupverslaniii á nieð þossum

liætti mikinu lilut í {)ví, aö so litlar vcröa framfariniar.

]^aö verÖur illt að verja, aÖ kaupverslanin, aö minsta

kosti samstaöar sunuanlands, hafi með köflum verið likari

mángí emi verslau. Má þess first gjeta , hvaft Ireígír

kaupmciiu stiiiidiiin cru til aö seigja upp verölagið, þar

sem menii fá opt ekki aö vita {)aö, nema undan og ofaii

af, firr eiiii nm iiiár, aö vöruiuim er eitt; enn frágángur-

iiin á siiinutn [^essiim niársreikni'ngum er {)á nptur eptir-

tektaveröiir, {lar sem útleiidi variiiugnriiin er meÖ einu

veröiuu eínn dagíun og ööru hinn, enda í sama reíku-
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iiigiium — aX) díki aje ;í |>a?» iniiinst, hvaÖ ólík mÖnnuin

gjörast kaupín, {)ó báðir liafi átt skíptí við sama kaup-

inanniiui, er surnir eru lúlnir hafa nokkra nppböt á

^Örnm sinuin undir árslokin, enii sumir einga. Sumntn

er [>egar á kauptiitinui laumað iiokkrum spesínm i vasann,

sem aÖrir eíga ekki aö vita af,, enda er {>eírra ekki írjetiö

í reikni'ngunum. Sá kjemst best áfram, sein flestum

brögÖnrn bei'tir tiJ aÖ ná í vörurnar. Stuiulnm eru meuii

huiulnir viö borÖ aÖ koma aptur, ef so stendnr á, aö

títlhvaö er látiö af hendi viö {)á, sem {)eír gángast lirir,

eöur {)eíin liggtir á, og ekki er til aunarstaöar í {>ana

svipinn ; síunduin meö {)vi aö {)eím er láiiaöur allur

ó{)aríi, sein {)á láugar í, og mestu tekur veröiiui í reíku-

ingnuin. Margur búiuuli loöir meö j>ví möti viÖ sömu

versluuina ár eptir ár, af {>ví hann á allt af skuldir a5

gjalda, og veröur aö láta í {>ær {)aö sem hauu helir, enn

taka allt aÖ láni, sem haun {)arf meö i livurt siiin. j^elta

er nú eíii aöferðin, sem liafa veröur í laiidi hjer viö

hina föstu kaupverslan. — Öllum mun cnn í míniii

vÖrudala reikuínguriuu
,

{)ar sem spesfan giili hjá e/nuin

4 dali, öörnin 3, hiiuim {^riöja 2 dali 48 skk., eíus og líka

peníngarnir voru tekuir verr, enn {)eír voru látnir, smærri

peui'ngaruír teknir verr enii {)cír stærri, af {>ví lausa-

kaupin — brenniviuspelariiir og {)essháttar — hikast

helst mcö smærri peiu'ngunum; (soua var stunduin eítt

riksort tekiö íirir {^rjú inörk, j>ar sem 5 n'ksortiii voru

metiii jÖfn þremur döluin eöa spesíu). Eiui ekki iröi

skjemmri sagan, ef fara ætti aö skíra frá {>ví, hvurnig

Hpesíaii ior aö siga niÖnr aptiir, áriÖ sem tilskipanin um
peníugaverhiö birtisl, {)ar til húu komst niÖur i 2 dalí;

aö ögleimdu {)ví, hvurnig fariö er aö skainla inönuuin úr

huefa iiauÖsiiijavörurnar
,

{>íir sem {)eír veröa aö vinna

{>aÖ til aö fá eítlhvaÖ af j)eím, aö tnka glíugur og oj)aria

lirir {>riöjúngiun — stnudnin íirir helmíngiun eöa meira —
af {)ví sein inn var látiö; og er {>etta nú í reíudinui hið

I
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sama, eíns og a<^ setja koriiið eða a^rar naut^siiijar manna

so míklu tlírara, {)egar liiU sem út er tekÍÍS, verönr þeíni

Bjb litlu e^a anngu g»gní, og stundnm tíl nieíra skaL)a

enu gagns. Með þvi móti saftiast skuldirnar i kaupstö(!i-

unum hvnh lielst, að bóiulinn ílær hcímiHri, til þess aö

gjeta lagt so mikit^ inn tii kaupmannsins, að þessi Iielm-

íngurinn, eöa hvað það nú er, sem hann hefir von uin

að sjer verfti borgaður me?) þarfavöru, vcrði so dijúgur,

aö hann gjeli fcíugi^ allar ()arfir sínar eígi ati sí?)ur, \)á

liinn hlutinn fari firir óþarfa. j^anníg fura menn að verða

skuldugir; og so gílurlegar sem skuldir bænda í kaup-;

stöðum eru orönar, væri , |)ær {)ó margfalt niiiini cnn

aungvar, ef ekki væri keípt annat) enn {)aö, scm ekki

veröur án veriö; og jeg vil lofa Öðrum aö leggja niður,

hvað mikill lilulí {)círra h«íir drcígist saman með {)eím

neíðarkaupum , sem mönnnm ern gjörð aí> taka öj)arfa,

er {)eír íá ekki {)arfir sinar. Bæudur cíga {)á mCvstum

ókjörum af» sæta af verslaninni
,

{)egar nauösinjarnar

annaMivnrt alls ekki fást, eður siikt cr látiö að skornum

skamti, mcöan {)ó allt af er lialdið opnum búðnnnm, og

glíngrið rennnr út á Iivurjnm deígi, og er hvnr dagur,

sem hafður er til slíkrar verslnnar, næsta útdrííltarsamur

landi voru, mcöan {)sö staÖnæmist ckki í landínn, scin

{)es8a daga fer ínn í búöirnar. t>pt marga daga til

að gjeta losast við {^aÖ, scm ])á er út tekið.

Jeg licfi drcpið á cíuslöku dæmi, til þess skilist

jrjeti , livaö holl ])cssi kaiipvcrslan er firir vclgcíugni

lands vors *), Ávegstirnir hiifa fíiriö cptir {)vi sem siíð

er, og mjer {)ikir {)ví hcldur skilt ai) tcfja nokkuð við

•) I»etta cr elíki sagt til áinælis {)eíin, S(;ni fura nieft veríil-

iininn; {iví þuf'S f^Jt^fnr a5 BkÍlja, cíiis o"; \í\m krinniig;t er,

nð í {)C8íiurri stjctt, ei'nðog bvurri nnnnrri, rJcu margir væiiir

og* vanila^ir inonn; cnn incnn vcrða ai^ hviUi olliini [)cRsuni

1)rög5iiin, (>cfjar ao hcr iindir, lil að fíJclft líoiuist al'. J^aíS

cr, {>cgar bctur cr fnrii) a5 Hko^ii, cíiin ncídarkoslurinn

,

scui lciðir af eMi hínnar föstu vcrslunar.
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I

|)etta niál, sera J)a?) lítur so út, eiiis og lantlit) sje

orðið aiiÍ^iigt af k a ii p ve rs I aii siiiiii, og iandsmenu

fari smált og ^iuált aö veröa {)eírn efiium búuiv, aí^ |)eír

^jeli farið aÖ ráðast í eíttlivaö sem tíip er í, so scm aö

hafa sjállir !iafskipa iitv<'gu. $\ í er uiiöur , aö auiiaÖ

verÖur á blaöinu, j)egar farið er aö skigiiast iiin betur.

Mjer er til efs, velgeíugni landsias haíi til stórra muiia

i iiokkru fariö frain, enda f)ó
til væri tekín liin siöustu

20 ár, sem til jafnaöur hafa veriÖ betri euii í meÖallagi,

og vera meígi, kanpverslanin hafi á J)eíui oröiÖ meíri og

álitlegri, eiin nukkurn tíma aö uiulaufóruu, — Til Jiess af>

gjeta f.x'rt tii [^ess iiægileg rök , ætti first og fremst aö

bera saman briuaöarskúsiur Jiessarra ;íra, og viö J)ær

aptiir mannfjölguniiia , so aÖ sjeö íröi, hvuiiær inestur

var bústofiiiun i samanburÖi viÖ manuaflaun. Eun til

Jiess liefi eg i J)etta siiiii hvurki na'gileg skírteiiii, iije

tómstuudir. — Eiia hafi nú bústofuinn aiinaöhvurt ekkí

fariö batunudi, ineöan eg J)ó aiiiiars vegar J)ikist vita fiiir

víst, aö landiö gjeli boriö láughim fleíra fólk eun cnuj)á

er hjer, eöur ef ávagslariiis sjer eíugau staö, J)ó aÖ bú-
*

stofiiiuii sje oröiun betri, \}av seiii laiidiö
J)ó

jafnan á aö

sjer aö græÖa í góöu áruuum, — \yÁ er aÖ leíta röksemda,

hvursu J)essu víkji viö, og inun
J);í
— spái eg — Ijóst

verða, að J)essÍ kaupverslan vor, meöal aiiiiars íleíra, hafi

ekki rífkaÖ stórum fjárhag liiudsiiis, ef aö J)að varla

heldiir viö, J)egar best helur í ári. Gróðiuii mun ekki

nu'íri, ef uokkur er, heldur euu líkiudi eru tii eptir so

gotl árferÖi; eun reíuist hann luiuui, er uggauda um, að

kaupverslauin eígi^ nokkurii hlut í [)ví, og J)aö skorti á

aö hún liafi auögaö tandiö, J)ar sem húu miklu ÍVeinur

Iiafi eítt aflauum lirir J)ví. — $m' veröiir ekki móti

mælt, aÖ meiiu hafa á seiuui áriim átt betri daga euii

aö undauförnu, og haft aö búa viö fleira háttar sælgjæti,

j[)ví góöa árferöið helu' aukiö aHabrögöin, og kaupversl-

auiu heílr látið möanum kust á, að cíöu J)eiiu í J)ægíieguiu

1
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mat eöa drikk. Jcg ííihi niöiinum vel aö eíga gott , ef

Jjeír eni vel, og me?) erviÖI og ásdiiuluii, að ])ví komiiir,

ef {)að er sjíílfra |)círra eígii og afli, sem {)eír eíða, og

J)eir eru iirst biiiiir að búa so um sig, að fieír verði

aldreí upp á aðra komiiir, og að liörðu áriii grandi {)ejm

aUlrei. Enn mjer er Rpurii, Iivað margir sjeu efnaöri

orðnir og hvaíi mörgum haíí aukisl færleíkur til að taka

sttaungu árutium. Efuiti hafa eflaust rifkað miklu minua,

enu tíiung Iiafa veriö á, og raunar furöaulega Íítið. Ef

{)íiu bafa rífkað nokkuð, mun ininst af {)ví að eigna

])essarri fÖslu kaupverslau; linn miðar lieldur til {)ess að

ílilja fje hjeðíin eun til aÖ flitja {)aÖ híngaö. Jaö sem

lielst síiiist h'sa nokkrum efna auka, eíus og {)að, að

{)iljul)átar ern nú fleirí eiiti aö niulaufÖriiu og að luisum

hefjr fj.ölgaÖ í kaupstöðum, er allt aÖ kalla eígu kaup-

nianiia; skipa útveígir vorir og áhöltl cr líkt og veriö

lieflri og eíugar verksmiöjur á stofu settar; {laÖ sem

hæuíla jarÖeignir Iiafa fjölgiiö , er nokkrar {)jö^ciguir

hafa seidar veriö, munar so litlu, aö vart er teijanda.

Sama er aö seígja um {)aö, pó bæagjerö og húsbúuaöi til

Rveíta liafi fariö fram í eíiihvurju. Fami þó verö hafi

aukist á fasteiguum og fjeiiaöi, gjeta veriö lil {)ess aörar

orsakir, enn aö peníngar sjeu miklir í laudinu. Tel eg

íirst til þess, aö síÖan peningar nrÖu fáanlei'gir Iijá versl-

iinarmöiiiiiim, eíns og hvur haföi vöru firir aÖ láta, hættu

menu aö loöa á peníngunum, og {)eír komu í gáug sem

til vorn; mönuum læröist, að betra væri, aö hafa af {)e/m

einhvurn arö, enn anugvan, og kjepptust {)ví viö, aö koma
|)eim í jaröir, {íar eð so ervitt er hjer i landi aö- hafa

ávögst fjár síns raeö ööru mUi. Aö ekki sje öhult, að

ílæma um peningaeígu landsins af verði jarÖa eöur fjen-

aðar, má ráöa af {)vi', að {laö hvurttveggja fer euu hækk-

anda, {)ö allir viti, að í siöustu 3 ár hafl peníngum fækkaö

fttörlega í iandiiiu. — Útleudíngar hafa leíugi fundið

Isleadíngum {)aö til ámæiia , að feír Jjeti peuíugaua
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liggja á kisiluhotiiiiuim arMaiisa, eiin tínuli hvurki nj«

{liröi BÍ) verja })eún til gfígiis sjer nje ána'^juí cnn álit

j)eírra iiai ])etta er viðtíka djúpsært og luerkiiegt, eíns

og «m mörg Öniuir efiii iaiuls vors. 5aÖ var ekki of

rátblegt kasta {)eím út, nie^an kaupmenii sátu niönnum

i Ijósi firir {)ví að gjeta íeíngið
J)á aptur, {)<) {)eím lægi á.

Enn si^aii kaupmcnn sjálttr haHtu að vera þess vaUIir,

menn hjeldi í þá, er sannast að seígja, að {)eir hættu

að veröa f:istir í liendi, og menn fóru að túna aÖ verja

{)eim til íinægju sjer. Puníiigarnir eru farnir a])tur, og

mei'r ciin farnir, og kumnir til kaupmanna, enii vjcr

auiigu bættari. Mjer er til efs, aö pcniugar hali i annað

sinn að nÚMigu verið öllu minui (ii-ir liggjaudi í landinu

eiin lui. f>á vqr Istand iiokkru au^gara að peuíugum til

að minda iindir {)aL> seMnrnir fjeltu, jió bæftÍ vaM*i fast-

eignir og fjeiuiöur í Iiíílfu og j)refalt la^gra ver^i {)á eiiii

ini, og j)ó miuna va*ri teki?t íirir \)íí^ sem látiö var í

kaupstaMuu; enn möunum btiuaMst j)á betur, af {)vi

{^arfirnar voru færri, og mcnn liöfiiu bctra lag á aÖ treúia

**.Í^>^ Jei'rri regtuiiiii er nú brugfiiri, síeni góMr bi'imenn

höföu {)á, aö vera aldrei' so á veígi staddir, a«b ekki ættí

j)eír so sem lÍOO dali lirir liggjnndí, ef {)eir kiuui ac^

verda firir felli vtSuv eíiilivurju suögglegn óhappi. Nú
á eúigiiin jar^arvei-rt i haudrartaiiiim so a?) heílum sísliiiu

gkiptir. Kf kaupmenn attt i einu lia'tti a<^ ílitja húigað

peníuga og láiia {)á , nuindi gjefa á líta , ah fasteígii-

hnar fæu'i að lækka lika, til marks iiiu {)að eru ekki

peningarnír, sem í hindiuii eru, sem ha'kka soiia verð

{)eirra, lieldur eúiúngis kaupvcrslaniu nú seiu steiidur.

reuúigarnir cru ekki leúigur ab fara enn {)eír cru aiS

koma; jiað fer til kaupmauna aptur ettt Hrirt, scm tekil>

er hjá {)eún annað; ekkjert steudur vi?» í landiuu; og

}>að ætla eg {>essir timar hali frain ifir alla a^ra tima QfS

uudanförnu, aÖ peiu'ngarnir sein crn i' landiiiu, hrökkvi

ekki íirir — jcg hcld óhætt uö seígja — tíunda hlut-



24

aiuim af kaupsía(^'<irí;kiildiiTn a siununi stöi^uni^ {)ar scm,

afi ()ví sem mælt er, til ern |)eír verslnnarstaíjir, er 2

eftnr 3 verslunnrmenn eiga lijá landsinönnnni ekki minna

euu 100,(100 dala, sem búiÖ er aÖ taka íirir sig fram af

útlendum kanpeirí.

I sliku koma nú fram ávegstir föstu verslunariiinar

íirir velgeíngni landsius; |)aö eíöir íirir sig fram lángtum.

meíra, enii f)aö á í væudum aö gjeta aflaÖ í lieíla öld;

eöur a*tli ei'nni sisln til aö iniuda þætti ekki nógn ])i'ingnr

kostur, ef luiii ætti ofau á öunur litgjöld aö greíða 1000

dali árlega, til aÖ Inka gatniar skuldir? ^þesskonar eíÖslu

kalla eg trantt frj.ílsa; rnenn taka lániö nieðan ()eír fá

()a<*), livaö sem borguuinni líöur; og ef fariÖ er aÖ gjætn

aö, nuin optast sú rauu á veröa , að Iijá ölluni |)essnm

sknldnm heföi mátt koinast, ef ekki heföi veriö tekiÖ

aniiíiÖ cnn brin })örf var á; [^essi liáltsemi vor er f)ví

hraparlegri, sem hún er ávögstur góÖu áranna og kaup-

verHtauarinnar
,

þegar liún var oss alira best — cöa

ah ininsta kosti leít út til aö vera þaö. Enn hægt er

ab skilja í, hvaö |iessu veldur, meöau Öörummeígiu er

óframsini vor — eljulcísi viÖ búskapinn — kunnáttuleísið

aö haga hoiuini eíns og vera ber, og íítnnleisiÖ að kosta

iiokkrn til jaröirkjunuar; enn liinumine/gin crviÖIeikarnir

á J)\í, að koma sjer firir rneð efni si'n og bjargraíöis-

útvegu
, og kaupverslanin eins og lienni heíir uú list

veriö.

^egar nú raeð J>essu mcSti er á ailar huulir torveit

firir bændnr aö Iiafa arÖ fjár síns, |)ó eítthvaö veröi

afgáiigs naiiösinjiim {)eírra, \m veröur {)aö af ráöiö sem

síst skildi, enu {)aö er iiú aÖ e/ða á hvurju ári ])ví sem

aflast, og láta aldrcí safnast neítt. Meö {)ví móti ven-

jast meiiii í góðu árnnum á rnargs háttar gjæöi og nægtir,

skapa sjer margar {>arflr og koma sjer á inargt, er {)eir

gjeta c/gi látiö af {)aöan af. Góðu árin eru með {)cssuiii

hætti láiíii skamta gáiiginu, og f)egar fer að harÖna i
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ári , lialila inenii siWini liáUiinuiTi , sem orijiiir eru aÖ

laiulsvenjn, so örí^ngt er af aÖ bregöa. J^gar nii veröur

minna lil aí> fara mf& í kaupslatbinn
,

og hcíinilisnanö-

sÍMjarnar niulir eiiis iara vagsHiicli, og ver(^á lika jaf'nrraint

optast (h'rari, enn nienn viija [)(> tolla i tíðskunni og

ríiMiast eptir örjru eíns af viöliarnarvörnin og sæl^jæli,

eíua og ah undanförnii •— so að eius mikln er eítt

meðau miklu minna aílast, — }>á gjefnr aö skilja, að

koina muni aö því, aö {^aö fari aÖ gánga uiulan, sem

J>ei'r áttu iuni eða liÖfön lorJaÖ á frá góön áruuum, ef

nokkuÖ var, og að skuldirnar hrúgíst nú ifir höfnÖ |)eim,

{)ar tíl ekki vevÖur leíugur uudir {)eím visiö. Soua í'er

nn íirir eínslöku niönnum; sona fer íirir sveítuui og

síslum; og |)egar göÖn áriu koina {^essurn rekspöl á, er

ekki viÖ góðu aö hiinst {)egar haröua tekur, afla útveíg-

irnir erviðast og kauprneun taka aö Íeggjast hjeÖan.

Kíns og j)ess er ekki vou, aö sá, sem ekkjert hefst aö

meöan sumariÖ eiulisl, komist af velnrinn á ep(ir, eíns

er ekki lu^ldur viÖ {)ví aÖ búast, aÖ {)eim farnist vel,

livurt sem liann á mikiö uudir sjer eÖa lítiö, sem ekki

rær aö {)ví Öllum árum, aö hann í Iivurju meöalári, því

lieldnr ef heíra er, haíi nokknö afgángs, sein hanu gjeti

búiÖ aö [)egar haröuar. Og {)ó j)aÖ aÖ nokkrn Íeili sje

aö kjeniia óframsíni vorri, aö {)etta gIeímist_so mÖrgum,

|)á er \)6 kaupverslauin ekki síöiir völd aö {)ví, {)ar sein

menu fá ekki {)arfir síuar nema aÖ skornum skamti,

og freístast so lil aÖ kaupa glingriö, af })ví hvaö

{)ví er lialdiö aÖ {)eim, og sÖkkva sjer niÖur í

skuldiruar, af {)ví livaö liemjulaust þei'm cr gjörð

hægÖ á aÖ f á I d n i ö. Enii meÖan })essu fer fram í

Jandiuu, er eingin viÖreísnar von á hÖgum vorum, nje aö

áiianöinni linni, og vjer gjetnm orö<ö sjálfbjarga.

Af í)essu má nokknö skilja hvaö {)örf fasta kauj)-

vcrslanin sje velnieigun lends vors, og {)egar eíngiii eru

efain, vcröur i ekkjcrt ráöíst sem manutak cr i; cnn {)ó
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aft f)au væri noLknr, riönr Iiún eiin með ö5rnni luetli so

i bága vi^ Img landsins, að lillu cí^ur aungu ^jetur að

Iieldur orðið ágeingt, og er nú á líta, hvui!) þóiT Iinn

sje bjargræöis veguin vorum og aflabrögÖum

sem nokkurt táp er i, liandiðnnm og Öðrum vinnu-

brögöum, Tóvinna Isleudínga belir leíngi verið iit-

gjeingileg. VaÖinálin {>eirra vorn Iielsti kaupeiririiin á

i'ornöldum, og. nú í margar aldir Iiafa menn verið aö

rembast við öllum stunduin, aö viuna nllina áönr hini

væri feíiigin kaupmanninum, og hleípa frain verÖi heiinar,

ineÖ {)ví aÖ koina henni í sölnvetlinga, sokka og peísur;

enii versluuarsagan lísir |)m' best, livaö vel kaupmenii

liafa stntt {)essar iöuir, síÖaii kaupverslauin f«r frá oss.

Streingilegt bíinn og sektir Iiefir verið lagt viö f)aÖ, aö

eiga kaup viÖ llollendínga, sem allt af f/kjast eplir {.>ess-

konar varníiigi. Og nú er búiö aö fella liunn so, aö

varla er meir enn borguö uliin, sein til hans fer; liggur

viö sjálft vjer eígum að sviptast {^essarrí atvinnn gjÖr-

samlega. Er ()aö {)ví gremjiilegra, sem {)essi viuua inætti

vera laiidinu tii niikils fríimdráttar, {>vi hetdiir sem ekki

þarf aÖ slökkva iiiöur niikln heniiar vegua; {)vi til hennar

er variÖ {)eim timannm, er ekki verÖur aunaö stundaö,

og af {)vi leíöir {>á aptur, aö iiiargur maÖur gjetur ekkjert

aÖ hafst, ef aÖ hcuui hættir. — 5aö er óskiljfinlí'gt, aÖ

ekki meigi koma út uIlarnaM'fíitnHÖi eÖa prjöiiiesi, {)ar

sem {)aö {)ó er í afarveröi viöa ulanlands. Enn ef {)ví

skildi vera uin aÖ kjeiina, aÖ vinnnnni eöa lögiiiiiuiii

væri i eiuhvnrju áfátt, {)á inundi meiin skjótt leíta {)ví

lagfæriiigar, ef kaupinenn Ijcti sjer annara um, aÖ gjöra

muii á varniiignum eptir gj.x'öum, Enn ef oss á ekki aö

tjónkast, aÖ vinna ullina, áöur húii er látin fara út nr

landinn, ]xú ættí nieiin {)ó aö leíla bragöa til, aö fá {)eím

citthvað aÖ starfa, sem firir {)á sÖk Iiafa ekkjert aö diitla

við, og {)ætti mjer ei'ga aÖ ílitja oss hör í staöinn
,

og

freista, hvurt oss {)á ekki tækist aö viana hanu í Ijcrept

«
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hniula 088, so vjer kjnt'niunisl lijn, kaupa f)au (il liiílii,

og mætli fuc5 {)ví liiiltiiiii rjettast nokkiii), sem vjer verðum

firir, meöau ulliu fer úr laudiitu cius og húu er tekiu

af fjeiiaðiuuu), uema ef liúu kauii aö vera j)veígiu, {)(»

líka sumsta^ar {)ikji af {)ví bcra; enu verslauiuui er {lað

h'ka kjeiiua, a^ ii 1 1 i ii er ekkí betur vÖiiduh, þar seiii

jafut er ^jeíi5 fírir haua, livuruig sein hi'in ,er af heiuli

líítiu. Kíuuig er vershiuiuui aimeuut gjefiu sök á {)ví

,

hvað sveílaI)úuaMunuj hefir fariö huiguautli *), er sjávar-

aniiiu var jHfiiau híifriiir í fírirrúmi , so að mauuafíiun

{^irptisl til fiskiver.iuua og verslnnarstaí*)auua, enu sveíta-

bilíii lögriust í ei'Öi. — Allir vila, hviiruig fór firir

verksmi(*ijuunm, sem á atofu voru settar í Reíkjavík, og

hvnrjir iift |)ví íiltii rnestau liint; og traiiMega reífiir iieíiiu

firirlæki vel af, sein nokkui!) kveíiur aö, meöan kaupversl-

anín er i {)vi horfi, sem hún er uú /. ]^an stranda öll á

satna skjerinu, meðan laudiö gjetur ckkí sjálft nnlgast

{)arfír sínar, og allt ver?)ur aÖ sækja til útlendra kaup-

mauna.

Landið hefir ekki enn náö {)eim {iroska, aí^ livaö

eíua, sem nokkurt mantitak er í, sje ekki bnndi5 {leím

erviöleíkuin og vankvæönm, sem ekki verðnr ilir stigiö,

J)ar sem fáta'ktiii er á eíuu veígiun, hiunmmeigiu skortur

eÖa óhægö ine5 allt seui til {)arf aö taka, enn samncilí

80 li'tið maiiua í miíii
, og handiðuamenn og borgara

vantar og öll {)au lilunuiudi , sem stæði af kaupversl-

auiniii, ef hnn væri í {)eirra hÖiidnm ernna, scm indí

{)ví að eíga bólfcstu hjer í landi. Kaupverslanin afmarkar

aflaútvegniia
;

{)egnr búiÖ er aö stuöla til {)css, að menu

leígist úr sveítiuni aÖ sjónum, er aptur sjávargagninu

spillt á margiiu hátt, eínkuin meö {)ví, aö fískur veröur

ekki herliir, heidnr cr hnun feínginu kaupmauninum

hlautnr, cnu verkuniii, sem hleípir so inikiö fram verÖinu

•) Sjá iiieðal annare liærdóiuslísturjclugsritu bls. 134 og

bU. 12(i—21) og víöar.
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ú íiskiinirn, geíiigiir tindaii útró(!)raniönnununi, so búrisctii-

nieiinirnir ^jeti viÖ haUlist, sem vaMa laiulinu so margra

nieina, enn ern eiiu'ingis vegiia vcrslunariniiar til orr)nir.

Kaupmenu búa so um, að {)eír sitji íirir öllu sem

nokkur ábatavon er a<^. Laiulsmcnn komast {)á hvurgi

að. Ef einlivur íiinleiultir viidi raiiRst i annað efns,

muiuli HÍlt erviðar iara; lionnm hhi first miklu kostnat^-

arsamari allir útvegir sein hafa J)arf, me^an veri?) er aö

cfna til {)essa
,
þar sem liann aniiaðhvurt hliti að stofiia

gagiiírjört til |)ess ferft úr landi, eöa eíga nndir luaö

houuin ivhx úr, að fela slíkt öðrnm á lieudur, og tolta

j)ó firir firirhöfuina
; ])á kjeinur flutMÍiigskoslnal^uríiiu

,

sem eiga veröiir viö kaupmaiiúiiiii
, og enn |)arf optast

aÖ ia lil uianii, sein kann [)að er gjöra á, og gjelur veítt

{)ví forstööu, og honum verÖur nú aÖ borga ferÖakostuaÖ,

fæði og laun , á meðan hanii er í þjoiiustuiiiii. Ilnsíii

sem koiiúngur hefiir !áti() gjcra hjer i landi, eru til

marks nin {)ai!), hvað hoilt {)að iniini vera firir {)á, sein

lítiö hafa beíii i hendi , að ráÖast í {)aÖ «em nokkiiö

kveöur aÖ, meöaii sona er á statt, {)ar sem {)aÖ, sbin við

firsta álit ekki virðist ucma lítiö handarvik, er fljótt vært

lil enda kljáð, tti'gist so í meðförunum, aÖ {)aÖ liggur

viö, aö {)ví leíiigra verði íil eiidaiis, scrn leiiignr helir

veriö haldiÖ áfram, og meíra er búið tii að kosta. Knii

tðkíst {)aÖ nú, aÖ koma {)ví af og í gáug, sem birjaö var

á, lieíjast öiinur vaiidræöiii, {)egar fara á aö hafa gáiig-

iiin á {>ví, og nota ])að so arður vei'ði að; ríÖi ])að í bága

viÖ einhvnrii hag kaupinatiiia, inuii ])ví trautt láiigrar æfi

auðið veröa, JVIeiin gjcta ekki búið sig so út aÖ öllii,

scm á kauu aÖ {)urfa aö liaida, aö ekki vanti ööruhvurju

Iiitt cöa {)etta; kaupmenn gjetá {)á ckki úr {)ví ráöiö, .

j)egar mest á liggnr, so að gáiigurinn fer af, eða cf {)cír

gjeta {)aö, hngsast {)eím að hafa hag, {)egar færi gjefur,

og g^jöra inömium aiinaölivnrt kaupin so dír, aö varla cr

aðgeíngiiegt, cða látnir crn filgja cínhvurjir {)eír afarkostir,
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gem mÖniuim Iiættir til aö gjÖra {)eím, sem aiiiiaMiviirt

eru kornnir upp á |)á, efia oröiiir cru |)eím skuldugir, so

sein : j)eir ^jeu látuir 8Ítja fírir anaiinin, fái hlut í

áviniiíiiguum og auuaö jivf líkt. Öl! þessi atvik bera {)á

að liktiiin ávögstinu ofurii^a, ef nokkur var, so að firir-

tæki(^ Iiiítnr aö kollvarpast. ^ah mætti virí^ast, kanp-

meuii ætti miklar j)akkir aö oss firir {)aö {)eir hafa koinið*
*

á {íiljubálaveíönuum hjá oss á seíuni árum, og væri {)aÖ

að visu so, ef áviiiuiuguriiiu rinui iun lijá oss; enn hjer

er Ööru máli aö ^jegna. lunleiulir eíga enu ekki víða

Iilut í {)eím, {legar vel er skoöaÖ; kauprnenu hafa, eins

og enn er komiö, ráö iíir {)eím flestum, og hjá {)eím

rcniiur iuii haguriuu , ineÖau so fer aÖ; koma {)ær á

meÖau laiidiiiu að litln Iialdi ,
og eru {)ví til ímislegs

óliaguaÖar. Ilafa {)ví snmir meuu, sem mark er aö,

vcriö mótfalliiir {)essum bátaútvegum , er {)eír, til aö

gijeta, hafa helst litiö á ávögstti {)eírra, sein enii ern

sieiiir, meÖan kaiipmenn halda á {)eiin efiiir; enn anuaÖ

iröi á blaöiuu, ef laudsmenn ætti {)á, og kjæini jieím

út, eíns og róÖraskipum síuum, á hvurri vertíö. 5iijn-

hátariiir ])urfa j)ess viö ei'us og kaupverslaniu, aÖ iiiiiiendir

taki aö sjer sljóruina, jiá niuii hvnrttveg^'ja komast í

j)aö horf, sem laudinu er Iiíigíiulegt. Kuu erviðir veröa

iuuieudum j>iljubát;uitvegirnir, sein aunaö, enn j)á, ^ess

er (i\iöa koslur hjer á laudi, aÖ biggja jiá; |)vi meöaii

ekki fæst viöa i verslunarstöÖuuum árarefni tÍI r<>örabát8,

l^ó
aldreí so mikÍÖ liggi viÖ, niundi ervitt aÖ fá hjer allt

sem lii jxess j)irfli, aö koma iipp jíiljubát, so hann irÖi

sjáfær, og er {)á sá eíun veguriuu tii, aö fá kanpmenn

til aö kfinpa {)á í Norveígi og koma {)eíra út IiíugaÖ, og

muiidi {)aö veröa æriö útdráttarsamt nm {)aö lokiö er.

Enn {)ó {)etta sje af, er ekki Öllu lokiö, {)egar á aö fara

aö koma {)eim út hjeriia. Ef mikil ávinuiiigs von er aö

útgjeröiniii , eru kaitpmeuii, sem von er, komiiir {)ar á

iindHU, og halda úti so inörgum {)iljnbátum, sem {>eír
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gjeta úi komið; ern |)á livnrjir Öftrum til baga og órimis,

þeir og landstnenii , er hvurutvegirji {)iirfa aö sæta lagi

ai) ná i fólkí(). Ver^a kanpmenn jafaan lilntskarpari, cr

80 margir |)urfa aÖ eíga viö |)íi skipti, og eru [)eír látnir

sitja íirir bestn möununnm, eun hinir ver&a á hakanum,

80 [>eim heppnast verr; enda eru [)eír í so mörgn komnír

upp á kanpmeuu, [)ar sem kaupmenu eiga litið undir

hvurjum liiuna.

Sona verða fastakanpmenu , sem hafa hii sitt utau-

laudn , me5 marg\islegnm hælti til luiekkis búnaði og

bjargræibisútvegum landsins, vinnubrÖgrium og atorku tii

lands og sjúvar, af [iví [)eír verða aft draga annan tanm,

lil aö gjela stnndað siuu liag; enn eíns ern [)eír baga-

leígir borgnnim og IiiindiðnamÖnnum og [)vi, aÖ versl-

uiiarstaöirnir komist í [)a(S horf, sem |)eir eíga i uÖ kom-

ast, og [)eir væri komnír i, ef ah kanpverslauiii heföi

hjeðan upptök sín, Jað varð scinast sumarið 1838

raunin á [)vi í Reikjavík, hvai) liandiöuameuniruir eíga

ervitt uppdráttar, er [)ar vantaÖi járni?), steíukoliu og

timbrið. Viölíka voru borgararnir farnir, er íleslir [)eírra

voru tömliendir af ÖIIu; [)ví [)ó [leim.sje gjeíin sök á

því, aö [)eír haíi ekki verið nógu framsínir til að sjá sjer

íirir a&flutni'ngurn
,

og eiga ^ isa híugað lansakaupmeiiii

,

8cm líf [)eírra er undir komiö, [)á er [)ó líka á Iiitt að

Jita, aö crvítt var aÖ giska á aö óreíndn, að so muudi

fara verslaniu, eins og s/Öan bar rann á; enda verönr'

ekki búið so um hjer i laiidi, aö ekki gjeti haggast

utanlands, meðan [)eir eru [)nr ÖÖrummeígin, scm Iiagiir

er aÖ [)vi, aÖ lausakaupmeun komi híngað sem fæstir, og

borgarar haíi sem minst i hönduin} og kanpstaöir hjer

á landi, sem eru so afskjckktir og hafa so lítið samneíti

viö aÖrar [^jóöir, cuu [)urfa [)ó so margs meÖ úr öörum

lönduin, gjeta trauölega hjargast og enn síönr náö [)roska,

nema |)vi að eíns, aö [)eír eigi ekki alit nudir öörnm, og

gjeti sjáifir haft iiokkra viöburöi, tíl aÖ ná |)vi aÖ sjer,
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sem [)eír við f)urfa, Enn ekki muii föstu kanpvei'slaniiini

vera árángur a?» slíkn, og þess vegna veröur hriii aÖ leggja

út alliir íirar til aft aptra |)\í. Fastnkaupnienn og borg-

arar rifta j)aniiigí bága hvurjir viö aÖra. Faslakanpmönnum

er e'kki viöværiiegt, |)egar borgararuir eru biinir aö ná

sjer fólfestu og so ei* urn biii?>, 30 ckki vaiiti [)íí aÖílutn-

íngana. ^Þ^iö mætii teija bísua mörg (iæini [less, livursu

fasta kaupvcrslanin leggur út allar árar til aö steípa

borgnrunuin — hva?) ieíiigi [)eír hafa, iil aÖ iniiula, borið

Rig meö oröi og verki at) iálnia feröuin lausakaupmanna

híngaL), og er [)á sjeö, aÖ borgurunnm gjetnr ekki veriö

Jíft, meöan [)eír eíga eíugi skip sjnlfir.

Sona vcröur fasta kanpverslautn Ii'ka, eptir eÖli síuu,

övinveítt [)ví, aö kaupstaÖiriiir rjetti viÖ, aö [)ví slepptii,

sein [)aÖ vantar allt, seiu kaupstÖöunum er iil slirktar

og príöi, meÖan allir kaupineuuiriiir og skipin eini utan-

lands, so [)ö hingaö konii fjÖUli skipa á ári hvurjn, hcíir

enn varla vcrið lögö so mikil rækt við landiö, aö tekið

hafi veriö henili til aö búa hjer til . vetrarlegu hantla

skipi, eÖa nppsátur.

IMörgnm mælli nm allt [)ctta fleírnm orÖum fara, og

ern hjcr að eíns lil faírö fácíu dæmi lil maiks um ])að,

aö fasta kaupverslanin sje oss ekkí ómissauleg, og að

valit sje nudir [)ví cða eíga, aö hnn bæii nr öllum

[)örfuin voruin, nje Iicldur sje lii'in viiivcitt efnuni vornin,

búnaöi , Itandiönnin
,

aílabrögöiiin
, og hinni iunleudn

kaitpverslan , að jeg sleppi [)jóöerui vorn og máli, sem

oss veröur aÖ taka sárast til. Alla þá annmarka, sein

hjer licfir veriö vikiÖ á, leíÖir af eöli kaupverslnnar-

inuar, og ef ekki briddir á [)ciin, er [)\í jafnan uin aÖ

kjeuua, aÖ hún vegua eínhvurra kríngnmstæöua gjetur ckki

noiiÖ 8111 algjörlega, eöa leítt í Ijös [)á ávögslu, sem hún

befir í sjer fölgua. Enn áönr enu eg vík frá [)essn

ináli, bæti eg lijer viÖ eíniii alhugasemd, er si'nir með

enn ööruin hætti, hveö mcíuleg {lessí kaupvcrslan sjc
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framtaksemi vorri; |)ví {íó aiíi eklijert lirisli á f)að, sem

tíl verriiir ætlast af jiessarri kaiipversJaii eptir eöii lieiuiar

og ákvör?)ua — Jió Iiúii væri so gói^ , sem heiini nokk-

iirii lífiia er uniit aÖ vcra, rjcfti úr öilmn {)órfum vorum

og legí^i 088 allt í hendur^ sern vjcr {)urfuin, og með

{)eím kjÖrum, sem vjer værum viíl af sæmdir, — {)á

kjæmi luni {)ó allt af {)ví illu tii leíöar, aÖ vjer kjæin-

iimsl aldreí sjálfir til inenníngar; vjer eidduin

tímnnum í deifö og aÖgjöröaleísi , rjeöuinst í ekkjert

(gálíir, værum ailt af hÖrn, og Íjetum aöra hugsa, tala

og viiiiia íirir oss, nituin aiinarra erviÖis og atorku, cnii

værum {)á Jíka allt af aniiarra uiidirlæ^jur. ^ví að eíns

ber jöröiii ekki ávögstinn sjálfkrafa, aÖ manninutn mna

vera ætlað aÖ liafa íirir {)vi, aö atia hans; maiininum

irÖi litilla framfara auÖifí, ef ekki væri neíÖin allt af

að reka á eptir; og eingiiin sem fariiin er a& hugsu

nokkuÖ, gjetur {)ví óskaö eplir {)vi, aÖ {)urfa ekki aö

reína iieítt á sig, ef af {)ví •^leíöir, aö Iionum fer ekkjert

fram ; honum {)ikir til vinnanda , aÖ kaupa framförina

meö firirhöfn, og láta neíöina reka á eptir sjer, ef hann

kjemur sjer ekki áfram annars kostar. ^ah kjemur

annguin vei, {)pgar alit er vel athngaö, aö {)eím sje gjört

ofliægt íirir; og ef Isleiulíngum liefÖi aldreí veriö koiniÖ

á, aÖ fá Iteím til sin {)arfir sínar, án {)ess {)eir heföist

sjálfir iieítt aÖ, mundi neíöin liafa líjennt {)eim og knúö

fiá (il , aö lialda áfram siglíngum til annarra hiuda, eins

og húii liafÖi líjííunt |)eím aö birja á þei'm — og ef hætt

væri aö flítja {)eim nauösinjar siriar, muiuli |)eíin skjótt

lærast aptur, að fara so meÖ ráö sitt, eíns og {)eír fóru

nieö {)aö, {)egar eine stóö á firir þeím á nmliönu öld-

unum, og {)eír tœkji {)aö í ávinuíng firir firirhöfn siiia,

iiö {)eir jikist so aö ernuin og kniinátlu, aö {)(-ir iröi

brátt Hjáiflijargít og stæöi aö síuu ieíLi ekki h baki

unnurra.
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Búast má iin viri, mörgum vir?)ist Itiniii föstu kanp-

vershiii vcra lijcr ni^ra?! iiin of, |>ar soin snmt sciu

henní er lalifi lil ógihiis
,

sjc {)ví að kjennn , aÖ vjer

knnnnm ekki al*) brúka hniia — snmt nplnr sjeu ann-

markar, sem loM vi5 alla kaupverslnn. ^Kim hali meiui

iiú ekki (Ök á, a^ brrika so einhvurn hlut, hval^ góetnr scm

haiui vera kíniit, f)eim sje skaMansí, j);í er auðsjcí, aÖ

elíkir hlntír ern {)cím ekki henlugir; enda er {):» eína ráriih,

að hafna {)eím al<rjörlega, {)egar fnlUjeÖ er, a?) so cr ervitt

mc(!) að fara, að meíra mnui jafnan illt af standa, lieldnr

cnn golt. Eiin {)ó aÖ margt, sem hjer he(ir veriö fuiuii^

aðhinni föstu kanpverslan, lohi allu kanpverslan, ei'iia

og, til a?) minda, aö [)vlv sein versla, verM aÖ líla á hag

síuii cius og ai*)rir, sein ckki er tillöknmál, {>á er á (^atS

lita, a5 {)a?) vcribiir eínniitt til öfarna^ar laiuli voru,

{)ar scm hin fasta kaupverslan á hlnt að, af {)ví hún cr

lUIend, sem ekki vœri {)a^, vha a& miusla kosti ekki

ei'ns, cf verslanín vasri iuiilend, ^að scin til a^

minda bændnrnir reíta af sjer, til aö gjeta keipt ó{)arf-

ann, cílir kaupverslanina
,
og cr minni óhagur, ef kaup-

vershinin cr innlend
;

{)vi \)\xíS kann að renna inn hjá

{)eím, sem hetur kann meÖ a?) fara, og bcra J^ví meiri

ávögst eptir á; {)að er {)á c/ns og hvur Önnur vi^skipti

landsmanna á milli, {)ar sem anuar skiptir sjer í hag,

hinn i öhag, enn allt lollir {»(') i landiuu. Kun {)á ver'^nr

allt ööru máli aft gjegna, {)egar {)a5, sem bóadinn tollar

kaupinanninum , rcnnnr út nr laiidiun jafn<)c)nm, og {)ar

eTii L'kki eptir iiema skuldir, skortur og örbirgð, so ckki

vcr5nr ráí^ist í nei'tt. Sona vcr?nir {)aö margt að iíln,

{)ar sem útlenda kanpverslanin á hlut að, scm vel mætti

viö nna, ef kaupverslauiii væri iiinlend; enn auk {)es8

eru so margir ökostirnir, sem iitlendu kunpvcrslaninui

cru samfara, scm iiinlciula kaupverslaniu væri algjörlega

laus viö, og ab framan cr á vikið; og {)ví heíii' hún vcriö

60 hrapurlega vanbrúkuð, aö su ervitt cr aö brúka huaa.

3



f>a5 iröi lijtT of lángt inál a5 farn aft tclja npp a!Ia

kosli, 8om innlcnd kanpvcrsiun licnr frani ííir ntlenila.

j[^í'gar bniö er að Iiaa annniörkuin liinnnr ntlcndn fÓslii

verslnnar og draga |)á frá , væri hilt ckki iinnfit) cnn aö

]ísa kosturn kanpvcrslnnarinnar íirir hvurt land scm cr,

})ar scni hnn fcr frain cíns og vera íí, o^ laniiiö cr sjálft

fært uin aÖ vcrsla \ní til annarra l)jór>a, scin Iií'íir

afgán^s [)Örfnni sínnin , [icgar bnið or al^ h;cía jiari so

innanhinds, al^ [laö laki scni incstn vcrrti. Kv sá rirstur

kostnrinn, a?) kanpvcrslanin Írí^i j)á lú^^uiii cplir landsiiis

liÖgntn; iiinlcndn kanpincnnirnir |>ÍrftÍ (*kki ai) láta kú<;-

ast tíl aö anka vershin sína nicír cnn góon hóíi gjcgudi,

scin hinir komast ckki hjá anniii) vciíiö. ÍÞcír væri hjcr

jafnan, vissi hvaö landiö j^ÍrftÍ i Inurt sinn, og hvað

jnikiö, |)aft frjí^'ti inisst sjcr aö bagalansn, og ]»cíin væri

eínginn Iiagnr i, njc licldur nauLisiu á, at) skcgjast cplir

incíra, e^a j)rcingja niönnuin lil aí) sökkva sjcr i botn-

lansír sknldir firir tótuan (){)arfa. Innlcnda kanpvcrsl-

anin kjaMUÍst aldrcí í [>an vandræ'M, scin gjiirir ntlcndn

kaupinönununin iixiib köíluin vcrslnnina á laudi hjcr so

ervir^a, að, j)egar inikil siglíng er lijcr til lands, vcröa

])cir stuiiduin að íara nicri hálf skipin hcini til sín aptnr.

Inulcndi kanj)ina^nríiin ficri ekkí á staö nicr) skipii) sitt,

iirr cnii liann hcf^i uóg til nh láta i ])aö, og honuiii

la*gi ckki á ívS ílíla sjcr, |»ar scin haiin ætti uh fara nií

licíman, og gjæti í infikiiidum gjört sKipift, sitt út tii

íiskivcíöa suinar og vclnr, [ycgar hann licföi ckki fcíngiÖ

nógar vörnr áÖ fara mcÖ, cöa hann gjæti koiniö vöuu

sínni í skip hjá öörnin. Mf vcrslnuiu cr iiinlcnd, cr og

ckki cíns iiætt aíö cruvaMsvcrsIun
;

|»ví kaupiuiniuiim cr

a>rnuni ninii ern'öara
,

[)cgar {)cír væri hjcr, aí> fívkka

hi'ngað skípafcröuin frá ööriim löndnm, og aö uá samaii

og koina sjcr sama'n um, hvnr kanp gjöra skiili lands-

niöiiunin — enn [)aö cr íirir [>á, scin crn búfaslir í

Daiwuiirku, aö hittast í kaupstofunni í Kaupmannahöfn;
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euda legði ])tív ininiia i sÖluniai\ [>irflí ininiia sjer iil

vii!)urvæins
,

og ætti niiuiia i liættu, hvuruig sem fara

liiuui. Euu {)(') niituuiiin \ri)\ cíns firir {jvi Ö^ru inurju

gjörð iniísleg iieíí^arlvíuii» , og niarg\ islt'gn niángi irÖi vih

koniið, lendi [)ó utlt i tandinu, og kanpnienii öfilariist {)VÍ

nieiri krapt til ar* draga iuu í landi() [^nh seni {lai^ {)3rfn-

ast, {)ar sein nú dregst atlt nt úr {jví. KanpslalbarsknUU

irnar irÖi {)á ekki eius tit niðnrdreps attri landsins fur-

sæld. Attir lífernishæltir iri^i sainbo&uir e^ti land ins

og kröptuin
,

og {)á irði kuupverstuniu iirst landinu að

{)eím notuni, seni vera á.

Eins iröi inuleuda kaupverslauiu hoti öltum hjarg-

ræMsvegum vorum og haiidi?)num. ^egar kuupmenii

vorir a;tti nægast ai!) sitja {>vi, sem í taudinu afíast,

og eínii gjæli ekki orÖÍö Öflrum tit eíiis niikilta óhæg-

iuda — {>ar sem niiust ir^Í komið uudir kauptir)iniki

cíuni, og nieíra undir {)ví, livur fremstur er aÖ aðdráttnni

og framkvæmd, {)egar tit leúigdar loíkur vi(> — {>á veröur

{)eím {)ai^ Iiíiguriiiu mestur, aö Iijer afííst sem mest, og

aö {>a?> veröi sem nígeíngitegast og laki sem mestn

verÖi; og {)eír gjela i tíími leítaö til {>ess allra hragöa.

Meö {)ví móti hafa sölumenn kaupniauna ælfö orÖÍð

drjúgastir og geíugiÖ best Í'ram í {)\í, aÖ efía inargskonar

liitsanileg aflabrögÖ, er vit {)eírra, kraptar og framkvæmd

er mcira ciin vort, og ef {)eír iröi ekki jíifnframt aÖ

draga tanm ntleudu kaupverstuiiariniiar, og \æri optast

stukknir hjeöan meö öllnm afíauum íirr enn viö er líliÖ,

hefÖi inargir {>ei'rra verið landínu {)örfustn menii — eíns

og dæmi ern lil uui uokkra iuntenda sölnmenn eÖa aöra

{)á, sem orönir ern so elskir aö oss, aö {>á físir ekki

hurt hjeÖan, er sumir eru búnir aö vera hjer ieingi,

gagnleígir inörgum. Ilafa {lessir menn, ef til vitl, veriö

hesti ávögsturinn , sem vjer höfnin haft af kaupversl-

auinui; cnii {>etla er {>á og lika áj>reíf:iulegt dæmi {>es8,

hvaÖ linn giæli vcri^ landí vorn, ef linu væri Iijer viö

3*
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Joðaiuli. Enn ei'ns og innleiida kaupversianin hlili sjálf-

Itrafa að eíla allii^koiiar aflabrÖgL) og handirÍMÍr, og þá

f^jœfi á ab Ula, Inaí) hjcr mælli aíla, ])egar kröptuni

landsins væri til [)ess varið, so er og auhskilit), aö hún

efldi ]ijá oss alls háttar fraintaksseini, |)ar sein á slíkn

J)irfti aÍS hahla, {)egar vjer hlituin aö fara aö eiga allt

undir alorkn sjálfra vor. ^á irði flrst kanpstöí^ntn vorum

TÍi^rjettíngar auÖið, og vjer færnin aö gjeta sagt af {)eíin

líferiiisliáttum, framfara auka, mentun, hícgÖ og án.Tgjum,

sem vjer Iiöfnm lu'ngaö til oröiÖ aö fara á inis viö, til

so mikils baga mentunar framförnm vorum. "þnh iröi að

sjá einhvurja siaÖÍna, ef aö allir ])eír menn , sem frani

ileita línnu á liinni islenskn kaupverslan, öll [)au skip,

sem híugað koma á hvurjn ári, allur sá maiuiaflí og

xítbiinaÖur, sem [)arf tii aÖ koma [)eim út, ætti hjer

lieínia; [)á feingi og handiöuamanna stjctiirnar hjer viðuám,

er [)eírra irÖi ekki le/iigur áii veriö; verslunin niargfald-

aðist {lá eíns og aflabrögöiii.

niá nærri gjeta, aÖ oss bæltist meö slíku máti

bjargræöisvegur hauda æriö mörguin nianiii, so |)aö iröi

ekki {)cgar aö vandræöum,
J)ó fóikiuu fjölgaöi nokkuö;

enn landiö, og eiukum kaupstaöirnir, færi {)á og aö bera

|>es8 raenjar, aö flcíri væri orönar hendurnar; [)ví bæöi

{)iri'ii aö taka fleiri liaudarvik, scm kaupverslaniii og

lífernisliæltiriiir {)á ineÖ {)irfli, og líka heföi menn {)á

nokkurn stirk i liöndum til aö kosta til {)ess, sem gjöra

þiri'ti, aö {)ví ógleímdu, hvaö mentun vorri og kunnáttu

liliti aö fara fram, {>egar so margt flcira væri haft flrir

stafni, og á so miklu meíra viti j)irfti aö halda, og færi

væri aptur, eíns og í íirndinni, á {)ví nö vitja annarra

landa, og kinna sjer háttu annarra |)Jóöa.

Ef aö þessu öiln væri {)annig i lag komiö, værl

landsins högum so miklu betur komiö, og vjer vœruni

80 miklu bættari enn að undanförnu, aö vjer ættum

nógu liappi aö hrósa, {^ó ekki færi kaupvcrsianin aö ööru
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leili hntnaudi, úr f)ví scm nú er, eöa fxí ekki feíngist

nieíra af ritlendiun varningi íirir jnfnmilciö af hinum

innlenda, helíUir enti nú er kostnr ab fá. PJnu \)6

ólæröir hvurki ineigi dirfast aö lini'sast í, nje J)eím nitini

gjefið að skilja, kanpverslunariiinar leíiidardóma,
J)á virö-

ost {)ó h'kindi til, aö sii verslnnaraöferftiii, sem minst

leggnr í sölnrnar, {rjatíli írjeíiö best kanpin, og innlendir

kanpmeiin írjoíli aö |)essn leíti g:jört oss betri kanp, enu

föstu kaupmenniruir útlendu; {>vi [)e^ar kaupmeiiii sælí

hjer, er auöráMð, aö {)eír gjæli staMö í {)ví öllu sjálíir,

sem sölumenn {)eirra nú hafa aÖ ^j^'n^^^i attur áviiiii-

lugurinii, sem [^eír hafa, rinni {>h iun hjá sjdlfum kanp-

nianuiuiiin; enn {)á er nú á hitt aö líta, hvnrt {)aÖ mundí

{Mirfa að tolla eíns mikiö erindrekannm, sein kaiipmariur-

inn iröi að hafa, eptir {)aö kanpmaÖurinu er búinu aö taka

pjer Iijer bólfcslu, eíns og hann kostar til vern sinnar

utanlauds, ásamt allra {)eírra, sem liouum ern áháugandi,

{)egar hitt er af ráMö, aö hafa {)ar aösetnr; enda kinui

hjer að meíga koma imsum sparnaöi vii), sem {)ar iröi

erviöara — aö ogleimduin {)ei'm slnðuíngi, er verslauin

gja^ti haft af {leím bjargræÖisútvegum , scm nú draga

inörgum sölunianui so drjúgl, enn ])á rinui inn hjá kaup-

inanuiuum. Kww {)aÖ sem erindrekiun kinui aö verða

óhultari ntiiutands, heldnr enn ef kanpmaöuriuii veröi {)ar

fje síiui sjátfnr, {)á mnudi {)hö koma í likura stað uiÖur,

{)ar sem kaupmaöuriau verf)ur a?) hafa eriudreka hvnrt

sem er, {)á hjer ef ekki {)ar, ef hnun uægir ekki sjálfur

til aÖ vera á bá^nm stöðnnnm. So gjetnr verslanin að

likiudum oröift koslnaöarmiust , aö sá , scm skip á í

loriim, fiiri incÖ {)ví sjátfnr á sumrum, aö miiista kosti

öftrn hvnrjti, og versli {)á kanpeíri síuiim, og kanpi {)aí!),

sem hanu {)arf aö hafa heím mcö sjer, eöa nð minsta

kosti aö luesta hlutauum, enn fari {)á heímleíMs, {>egar

ilregur nndir haustiö. ]^etta er iiú lausakaupvcrslauin

,

og íirir {)á sök gjeta lausakanpraeuii gjelið betri kaup,
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enn aðrir, og bjnrgast {)ó eíiis vcl. Eim álílca og |)e/r —
sem líjcr flítja n sumniin vcrHluii sína i'ir örirum löiitlum

og leíta flrir sjer, hvar best gáugi a5 koma lU kiuipeíri

8Íiium, emi hvcrfa heírn til síii að haustí — cru lausa-

kaupnuMiu hjer í landi, so væru og I)cír, scm hjcftaii

færi meö skipsfarma í iikuin crnida^jÖrðum , lausakaup-

meun þar sem ^)eir kjæmi viíS uiaulauds. !Þetta er cíu-

faldasta og náttúriegasta verslunarnöfcröin. Eun sje nú

ööruvís meö fari5, eru tveír kostir, sá aunar að hafa

eriiiíJreka á hviirjum 8ta5, f)ar sein skipið á vi5 aö koma,

og aö hauii versli flrir kanpinauniun
,
og kaupi aö aptur

])arnr hans móli {)()knun, eíns og þci'm scinur um; sá er

'hiuu, cfiis og föstu kaupmeuuiruir gjöra, að hafa fastan

fót a 1)áöum helstu stöönin, sem verslunin eiiiknm er

við riðiii , cuu hafa þar sein kanpmaÖuriuu írjctur ckki

vcrið sjálfur, cöa aö iniusta kosti ekki lil jafiiaÖar, ekki

aí) eins crindreka, lieldur og J)ar á ofaii hús og áhöld,

stuudum so að feíkiia mikln verði nemur. hljóta

einiivurjar staklegar kríngumslæöur aö vera að {)ví , ef

f)es8Í versluuiiraöferöiu á aÖ gjeta fariö jöfuum feluin

meÖ hiuum tveíinur, {)ar sem kaupmaÖuriun leggur sem

mest í söluriiar, og veröur eiulivurstaöar aÖ uá ávegsti

{)CS8 fjár, sem í {)essum liúsum og áhöldum er fölgiÖ,

og liauu veröur til aö kosta iirn fram hiuar, og {>að

verÖur að likindurn aö kórna fram í {)ví, aö hanu l'æri

fram vörur siuar í sarniinburöi viö j)á , sem minui hafa

kostuaðiun. ölenn kjiiiiii hjcr af vilja gjöra {)á áliktuu,

að ef {>ví væri ()auuig liátlað, aö iuulendum mætti veita

hægar kanpverslauiu lijer, mætti {)aÖ og takast {)eíin, að

steípa föstu verslaniuui útlcudínga; enu bæÖi eíga liiuir

iitleudu hægra aöstöðn, ci'ns og uú stendur, {)ar sein {)eír

eru húuir hö koma sjer firir, líka veitir {)eím hægra —
raeöan hagur {)eÚTa er uudir slíkn komiuu — aö erviöa

verslnn liiuna ntaulands, nema {)cír taki {)að ráö, að fara

J)ángaö líka. Eiin föstu verslaninui muudi skjott lokiö,
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ef fkki ætti Iniii firir slikri náí^ verÖa af lÖg^jöíiiini

»

sein iiú á Iniu. Riitiiiiii síiiír o*;: lijer í laiulí, að föstu

knupriiöniniiiuui sttMidur be'igur al' l;iusnvcrsluiuuui

,

Öll böiulíti seui eru á kiiupversluu vora, niií^ii lil

|)ess a5 haida vif» iostu verslauiui.

]^aö {)Í!\ir iiuiiguiii tiltökuniííl Iijá oss, [)ó aö sn, acin

setur sauiau og fer búa lueí^ litluui ofiiuiii, eígi ervitt

tippdiáttar. Ujer Iingar ekki so til , al^ iitiílir eíiis verði

mikið upp tekið
;
hjer þarf alstaiiar erviðis olg atorkusemi

við — alstaíítar uægjuseini og sparseiiii, ef vel á aö fara.

Fátækt laiulsíiis veröur nh skarnta lcíkíuu; eptir Iieinii

veröur að Iiaga öllu sein ineiiii ráÖast í. Og {legar {)essu

er vikiö til kaupvcrshiuariiiuar, væri {)!ii*) rauuar eiiigiii

furÖa, {)ó lueuii — sein biiju^u vcrslaii ineö litlu, cöa

fóru iir bæiuiastjcttiiiui til a?i veröa kaupineuii — ckki

verÖi {)cg!ir ílugríkir. Uaiiuiii Iieíir opt eígi aÖ síöur

eiiiinitt öiiuur á oröiö; {)vi ])ó eiustöku kaupniöniiuin

liafi viljað f>au úliöj>p til, »ö {>cir kjæmist á kuje, scin i

öllum bjargræÖisvcguin og á ineÖal allra stjctta vill tii

nokkrutn
,

sjálfrátt eöur ósjálfrátt
, {)á hafa ílcstir {)cír

mcöal iuiiicucíra, sem boriö hafa árícöi til aö Icgííja

út í aö hcfja kaupverslati í laiuli hjcr, og taka aö láai

fje til {)ess — eem eíiisætt er íirir {)á, sein aUlir eru

nj)p viö íslcusku fátæktiua, {)ar sein so lítiö íjcnast —
{xí grætt so á versluiiiuuí, og safiiaö {)cím eíguin, aö

j)aö rauuar gjcguir allri furöu, {legar á {)aÖ er liíiö, livað

ööruin græÖist hjcr h'tiö, og hviiö litlar cru cígur {)círra,

sem hjer í laudi eru kallaöir hvaö ríkastir. — Mcun

viröi firir sjer {>á Bjarua SÍgurÖarsou og Gísla S/uiouar-

6011 — aö jeg aö eíus nefiii {)á sein dauöir eru, og sjcö er

hvurnig skiiist hafa viö, {)() eg ætli aö iiokkrir sein euu

lifa, gjæti saunaö {)etta líka — og síui nijer, hvurt

nokkrir hafa grætt aiiuaö eína í Islaiuli eíns og {)cssir

nieun, nema, ef til vill, þeirra likar, aörir kaupincun. —
Vel inætti og telja hjer til kaupstjóra GuÖuumd Schevíug;
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{)ví {)o liniiii IJclÍ iiokkru iiiÍMiia cptir sig, enn {^essir

tveíi*, |);í liefir liíiiiii liitt iVani ifir ficsla (cf ekki aila)

a?>ra, sem inesln varðar, aí!) liann liefir g:jen?> so niikils

iinivariSanda clærnl þess, ai) incnn gjcti ílntl kanpvcrslaii

a lantli bjer, án {)ess a?) ilendast ntaniaiids — a?) Iiaiiii

liefir írjört flcíri tilraiinirnai', til aö konia Iijer í {^áng

innlendn verslaninni, eiiii ef til viil nokknr annar —
TÍinkaf) hjargræ^is útvcgn vora — lijálpast viÖ ínniciula

til skipa úl^jÖrl^a sinna, kjeiint {icnn til þcss, og látið

{)á sitja firir bjargræÖinu, og rJcÖ me5 {)ví nióti fjölda

maiiua firir atvinnu ; cnn {lal^ er kunnugt , livað dírar

slíkar tiirannir veröa inörgurn frainan af, á mcðan reínslaii

er ekki bnin kjciina í nokkurn túna, hvaÖ tiitækileg-

ast sje og bcst gjcfist; {)cssvcgna cru {)írr og sá fjár-

Rjóðiir, {)á er {)ær eru feíngnar, sem eínginii skildi lítils-

Tirða, {)ví heldnr scm öiinin stcndnr tii bolba a?) sliðjast

{)ar ^ai' í*"l<^* knnnugum inÖnnnm garnaii

nm , aft Flatcí niuiii leíiigst bcra {)css inciijar, Iivur

raaftur |)ar linfi á haldið nú í nokknr ár; og cr {)á bæíSi

von, aÖ niiiina safnist, {)egar ágóðanum er varið til inaiiii-

ddms firirtækja, cnda njóta {)cír, scm á eptir korna, og

landið ávagstaniia , mann cptir mann , so aö {)aöau af

f)arf minna til aö kosta; og er {)á sjóöur iiiöur iagönr í

landinu, scm ber ávögstu þaÖaii af, og iná J)aö sona af

eíns inanns dærni , scm og cínstöku dícinnin aiiuRrra

innlcndra kaupmanna, ráöa, hvaö fljótt landiun iröi auöiö

viöreislar, cf allir gjeröi sjer {)aö aö skildn, aö draga aö

{)ví. rínn hiiföi kaupsíjóri Schevíng {)aö frain ifir hina,

aö hanii skildi lijcr cptír allar eigiir sinnr, koiiu og börii,

þó ekki iröi houum sjálfum auöiö aö taka hjer Iivíid

eptir so ()arflegar iönir *).

•) Margt af því, scm Iijcr cr sagt m" GníSiiniiici Sdicvíng, ú
círinig við um Ólaf ridihua Thorlac/us, ticui fiiruiu var
kiiupniaöar vcstaiiliuidö.
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Knn {^aíS rc/nilist so, seni að vísu eltki er, aíS

innlendtini kaupniÖnnnm græddisi lilið á kaupverslaninní

firat um sinn
,

|)i'gar {)eír liiifa lítið að birja meí), og

verja iR'Idur grórianum lil aft færa í lag kiíu;;um sig —
leíta íleíri bragöa til aí^ koma á níura bjiu'græÖisvegum

og hj(i!|)a innhúum laudsins með ímsu múli, {)á er öhvii

máli gjcgna mec!) útleudu kaupmennina, et^a {)á sem
" biisettir eru orönir utanlands, sera þaöan af eru vanir ai^

leíöa allt {)víUkt bjá sjer optast nær. Líka verÖur sii

rauniu á, aÖ varla nokkrum I a u s n k a u p m a n n i liaí!

fatiast, enn siimir |)eírra íærast mcÖ ári livurju meira í

fáng; má {)ar af sjá, að {)eím bafi lieldur vagsiö fiskur

um brigg, og er {)etta því beldur eptirtektavert, {)ar

sem {)eír baga versiun sinni eíns og vera á, meöan landið

J)arf útlendra kaupmanua viö,' bvurt sem er, og föstii

kaupraenniruir, sera sitja íirir {leíin á bvurjum staö, ríöa

illa i bága ví5 {)á raörgu sinni. Margir kaupmcnn bafa

staðiö í bcstn skilum ár eptir ár, síðau {)cír liófu bjer

verslan, og fest fót sinn meö ári bvurju viöar og víöar,

euda {)() lleíri kaupmenn iiÖi mn versluniua á sömu stöö*

unum, bæöi lausir og fastir; og lítur so iit, aö ekki

standi slikir kaupmenu á so vÖlluin f(Uum, {)ó látiö sje

itla ifir íslcnsku knu])vcrsliininui.

jþaö er og kunnugt af vcrslnuarsögu vorri, aö {)aö

hcfir ckki veriö áhatalaust aö fara Iiíugaö kaupferÖir,

Eiiskir og Jískir, sera áttu bíugaö ferðir á 15. og 10.

öld, guldu jafnan tolla eptir verslunina. riarabnrgarraeun

Jjctu ckki látum aÖ fá verslnnina aptur, eptir {)aö búii

var geíngiu undan {)cím l(í02, og buöu Kristjííni kouúugi

fj()röa 500,000 dala*), til {)ess baun slcppti viö {)á laud-

iuu, og runnu á liaun tvær gn'mur, {)(> {)aö fæiist lirir,

VersIunarfjelÖgÍn (olluðu konúngunnm firir eíukalei'fið aö

versla, mcö síuum bætti í bvurt sinu, eíus og uin vap

•) HandcU Magasin /. íd. I, 218.
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sarnið. Undir lok 17. altlar finnst [)ess gjíítií^, aft kon-

úngstekjurnar af landi lijer ha(i veriö eítt ;í riö 50,000

(lulir*), þegar allt var satnan koniii^: c])tirffjahl e|)tir

kaupverslan, eplirgjald konúngsjarí^auna og síslugjöldin.

Frarnan af 18. öldiuni var í nærfelt ÍÍO ár, l'^OÍi—173J5,

goldiö eptir kanpverslanina 20,000 dalir á ári og stundnin

liftuglega **)
, |)á aptur næstu 10 ár 80U0 dalir, og enu

árin 17-44— 1758 10,000, meöan hörmángararnír höi'öu

verslanina, sæilar minníngar. j^á t()k konúugnr við versl-

aninui næstn árin. Seinasta verslunarfjelagið galt eptir

7000 dali. ]\lá af {)e8su ráöa, aÖ ekki heíir kanpversl-

auin verið arölaus líjer á landi, cr n(>gir uröu til að

bj()öa í haua, og höfön n<>gan ábataun samt, {)(> soua

mikrÖ iröi aÖ gjalda eptir; |)ví [)() menu vildi scígja, aö

[)á hafi ekki veriö boöii^ slíkt ge/p viö ísleuska varn-

íngnum, eius og iiú, {)á er ba^öi [)aö, aö kaupin á snniuni

nauÖsinjavarníngi vorn hetri, enu kanpmeun gjiira oss, að

miusta kosti stuudum, so sem til aö miuda á livnrutveggju

{)ví, sem 0S9 varöar mestn, timljrinu og koruiuu, eíus og

sjá má af kaupvcrösskríiunin iVá árnuum 1702 og 1770,

enda er ()sjeö, hvurnig kaup og sala hefir gjörst utíiii-

lands. I 21 ár, nndir [)aö kaupverslanin var látin laus,

17G4—1784 , haföi íirir allar [)ær vöriir, sem ílnttust

hjeÖan, feíngist iitaulauds 4,(505,000 dala, eun allar {)ær

vörnr, sem haföar vorn út hingaö á sama (íma, höl'Öu

yerið aÖ keí])tar utaulauds mcö 2,rí(Í0,00t> dala, og [)egar

viö {)aÖ var bætt 840,710 dala llntiu'ugskostuaöi og skipa

ábirgi^ (Fragt orj Aésuraiwe)
^

og {)ar aö auki 10 af

livnrju liundraöi firir kaupversluuarkoslnnÖinn -— {)í»r á

meÖal teljast ei'nkum laiin allra [^e'íira, seui aö versluuiuni

stóöu ++*), og aunaÖ {)vílíkt — skildi \m veröa nm frain

•) hlands Opkotnst, hh, lOf).

Sauiaslaöar og O. Slcpkcnscu om d. isl, Ilandclsförclse, bls.

18. Epiirniæli 18. aldar, hU, ÖOO.

***) Aviiini'iigur allra söluiiiuiinuiina cr {>ú Iijcr ckkí mcð tuliiin;
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meíra enn cin milíón í 21 ár {I)a<> er so sem 50,000 ilala

á áríj e?ta 80,000 dala e|)tir j)eníngaveröi ni'i), sem tekiö

var i ávögst af {)vi fje, seu) í versluuinni var íölgiÖ, eöa

27 af hvnrjum JOO*).

J^egar verslanin var látiu laus, var {)aö

sem lieuui til lieíri^i, af húsum og

iunstæön, metiö firir 105,011 ilali

og vörn eptirslöövar 215,425 —
all8 321,030 (lali**).

eg gjeri, at^ f)elta drægist nú aÖ [)vi, a5 vera

liálfn meíra, eÖa, eptir peníngamati sem nii tíökast, so

sem 1,000,000 dala***), f)irfti {)ó elíki nema 12 eöur

cnn að Iiann hafi \evi(S cliki alllj'lill, og- a5 þeím hafí vcriö

kunnugt, að incnii niundi gjcfa oröi& sknðlunsir af vcrslnn

lijcr, nuí racÖal nnnars ráíSii nf því, hvað niargir {jcírra

voru færir um og fúsir íí, aÖ hirju sjálfir vcrelun, þcgar

líóiiún^svcrslan'uini laiik.

•) Forordnhig- ang. d. isl. Ilandcl og Shf., l)ls. 138— 3Í). Eg
vil f^jcla {)e99 hjcr, ef það skildi rcínast sannlcíknuin nær,

{)« cg ekki þori uÖ Irúa til {)C9S sjálfuui uijcr, nö f)cíui haíi

8» slíírlcga iíir ajcst, cr síiuirlu rcíkníng þcnna — {)íir sciu

hann cr gjcfínn út nÖ 0|)ii)ltcrri (illiltitíin, {)eím til lcíð-

arvísÍH, sem kinni ætla aÖ birjii veríjlun hjcr, þcgar kauii-

vcrslanin var laus látin, — aö gleíinst Iiafí, nÖ bæía viÖ aö

kcíjitu vörurnar 11(),89'^ (iöluiu, cöiir tiika fil grej'na allau

V ílulníngRkostnaÖÍnii o^ skipa áliirgÖiiia fírslii ti'ii árin , {>ar

scui {)eír 810,710 (lalir, sciii i þessu skiní cr viö bælt, virö-

nst eínúngis vcra ilutni'ngskoetnaÖur og skipa áliirgÖ scínní

11 árin, 1771— 1781, cíns og sjá má af ttinunni, scm stcndiir

íirir ncöan á böiuu MaðsíÖiinni; cnn af {)ví ælti að lcíða, aÖ

{)cgar {)aö geíngi frá ágiiÖanum, irÖi af rúmri milúíii ckki

cptlr fullir í)00,000 tlalir, so að liann iuínkaði nærri ]>\i að

hcliuínf^í.

*•) Síimnstaðar, hls. 198. O. StcpJienscUy isl. JJandclsf,, Ms. 13.

••*) Kf af Iiviirjuiu 100 væri cnn {)á ícknir ^7 í úvinnínfí;, eíns

og til var JalÍð (að [)ví scm áðnr cr sagt) árin unáir {jaÖ

kaupverslanin vnr Játin laus, œ(li af 1,000,000 tlala áviim-

ín^iirina á ári aö vcra 270,000 dalii , scui kaupuicnu hefði



44

13 ár til {less aö öil vcrsliinaráhöldin, scm eru

i landi lijcr, boeði hús og varníngiir, væri orðið

c 1 g n 1 a 11 (1 s i n s , c f s U k u r á g ó ð i v c r s 1 ii ii a r i n n a r

r i n n i i n ii i {) a ö. I\lá af |)essu rá?la , að ckki væri

landinu leíngi að vagsa fiskur um hrigg, {)egar kaup-

vcrslanin geíngi vel, ef {)að feíngi að njóta {)css, er {)íið

allar, og mætli {)(> cnn íijá þelta betnr, cf belur væri

Iiaklið á {)ví, sem {)að lieíir nú , eins og siðar skal sfiit

veröa *).

Enn {)() mcnn nú bæ5i láli sjer skiljnst, hvað óhoil

fasta vcrslanin sje laiulínu, og !iva5 fljólt {)að gjæti aukist

so aÖ efiinm, að {)að gja?ti birjað á aÖ eíga og fara me?i

vcrsiun sína, ef <igóhi versluiiarinnar rinni inn / {)aö, —
og {)ó geíngiö veröi úr skugga um, aö {)á niuni ailt

betiir fara: {>á er nú vant að vera annað aö vilja og

girnast, og annaö aö gjeta framkvæmt og komiö {)vi í

verk, sera mcnn sjá að {)eím Iiagar; og kjemur {)aÖ firir

Jíti5 , að síiia mönnura annmarkana á {)vi sem er , og

CÍII8 viÖ iið stiftjiiíit, fiitlr {íiiÖ nlliir aniiar líosliiuÖur or ÍVá

gcíiigiiiii ; og þó híinn iiöi iniirgriill itiinni (scin {)ví lic'dur

Jiíniii ino'git Itiiast við, scin ilcíri cru iim verfiliininíi

kan[:in ^jöraðt bcti'i innlendiini) , ií<;-óÖInn, snn , aÖ ölliim

koslnuÖi frií gcíngnnui, rinni þar Ínn í luniriÖ, soni kunp-

vcrslnnín cr, vcrðnr þaÖ el<ki ineliö seiii Islnnd fcr á iiiia

viÖ, incöan Inin cr utunlunds, uuk scni niestt lilntinii

af liinniu lígoÖitniiin eiddist {)íí lijer, cöu væri lijer lirnlaiönr

aö nieatn h íti; aö þessu leíti cr {)nÖ og, nÖ Daninörk, cndíi

hó tollnrinn liafi enn voriÖ upp gjcnnn, liefir nú cínni^

|)anii (ívinn/ng af Islandi, setn ríOrgu iiiundi jarnast viö {)aÖ,

flem goldið vav eiitir versluninn á nícatliöiiini öld
,

{íegar

|>uÖ koinst sciii liæst, og' nÖ Island innn clíki, þe^nr allt er

vcl skoðnÖ, Dnniiiöi'ku til so uiLkilIu {)ingsla, sem nliiiennt

cr ætlnö.

) IiÖi lijíT nÖ ankí sú rnun íÍ, aÖ versliin sií, seni Iijer ííÖIíust

nií, vcrÖí Iínui>niönnnni andslreíiuislegri nieÖ ári livnrju, cr

|>íiÖ cnn röksemd, sciii niælir iiicö {>v{, aÖ liifn af licniii og

líoma íí vcrsluiiarcfiiin eínhvnrri annurri lögun.
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koma inn hjá {leíin 6Him^']u meö [)ar», ef ekki er vinn-

íngiir aí> koina |)ví í betra horf, og so aÖ meun sjeu

I)a'ltari. Kiim cr nú Iicppniii n)eiri, aÖ Iijcr er vegur-

inti ekki iiærri eíns iáugur, eiiis og viða .inuariiitaðar, iVá

\)\í scin inenn sjá aft vcra á lil j)ess a^ j)ví veröi i verk

kouiit), cða frá óskiuui tii {)C8S ab luiii ^jeti ræitst.

Versluuaraunmarka vorra skiltli Iijer altlreí hafa minnst

verii^, ef eg væri ckki sanufærður um, að nokkuð af

{)eim stœr)i af inönuuuum og {)eírri meÖfer^ , sein hj;i

oss lictir verii^ höfh á {)essuin efnum.

Jegar vjer Isleudiugar reuuuin augum til, hvnrsu

ai^ verslan feðra vorra !u)fst og hlóaigaMst eius og grasil!)

á jör?)uuui, rjctt so kalla áii {^ess luenii væri vitnndi

«m {)aö, og aö á uieftau variS ekki vart viö ueínar |)aer

hættur, neína {^á mciiibngi, sein mcuu siöan — jcg veít

ekki hvurs vegna — liafa jafuíin verii^ aí) kviöa íirir og

&llt af af) re/sa skorl^ur við, {)ó altlrei síí!)an haíi oröiÖ

vii^ spirut a5 fulln: iná oss fiirt^a, at^ vcrsluuiu skuli, íirir

nmfjathin manua, hafa komist í [)að liorf, sem uii er húii

í, og hvursu meau gjeta liaft [)að álít á [)essnin efniim,

sem nú -er almeunt. "^íiti er orMí) vótgrtuö i hugum

111 u 11 u a (íLv Idee) h j e r í I a u 1 1 í , ni ;n i u c [ ) t i r m an n aÖ

kalla, ai) iautlii!) eígi nllt lif sitt uutlir flutuinguuum frá

Öðriiin löutlum, og [lai^ gj^^ti ^'I^I^i átt [less vísar vonir,

ai!) [)ac) hresti ckki, nema mci!) liiuui föstii kaupvcrslan,

og aí) {)aðau cígi inulentla verslaaiu ai^ spretta, Versl-

uuarfrclsi vort heíir á Beiaustu öltlum leíugst af ekki

verið nema eínber hugarburbur, og {>ella er nú

ieíutlariltSmnriun , sem {)ví hcfur ollai^, nh landinu heíir

ekki tekjist x\b eíga hlut t verslaii siiiui. Mei!)au lÖggjöliii

niii^ar Öll til [)ess, aib halda \\h föstu kaupverslauinni, cr

liim innlenttu kanpverslaniniii til öptruuar, {)ar ei^ hvur

{)eírra spiruir viÍ^ anuarri, og {)eíin veríSur ekki samaa

koinil!). Jeg skil ekki i, livnruig menn hafa komisi á {)á

trú, a!^ lijer {)irfii aö leita aunarra brag(*>a \\\ enn annar-

r
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staÖar, og aö ísland væri vurr fari?) ineÖ verslunarfrelsi

,

og ætli meíra umlir Aerslau, enn önnur lönd, f)ar sem

cínriiilt ligi^ur í au^iirn n|)])i, {)essu inuni liehlur vcra

gagnslætl háUaÖ; j)ví afíikjekklara sem eítlhvnrt land cr,

])vi síðnr gjetnr \}ati úii lif silt nndir lUlendri verslan;

|)aÖ gjetur {)ví síöur átt líf sitt undir öÖruin lönduni,

scni crviöara er að ná til {)eírra.

Jtiír, scin tóku sainun íirir Island bænarskrána (il

koniingsíns nudír aídainútiii, liöfrin rjett að ina'Ia, ad

bciöast incira vcrslunarfreisis , cr {)eír færöu til, aö út-

lcnda vcrslaniii væri öfrjáis, að Iiiin gjæti ckki bætt iir

landsins {)örfutn, og væri ckki holl firir vclgeíngni {)css,

og {)es8Í Iisíng loöir viö hana að sumn leíti so leingi,

sem 1)1111 cr tiJ, eijis og {)essj bænarskrá og allt scni

{)ar iit af spannst af hálfn Islcndinga, verÖnr aö tilefninu

og efninu tll — sem húu er sprottin af; afskiptasemi

um alnicnuíiigs hagi og Ijósri {)ekkíngn á nanösiiijuin

ætljarÖar vorrar og anuinörkum hinnar föstn verslnnar —
cítthvurt eptirtcktaveröasta ril, scm skráð er Islandi

viövíkjandi, og cr allt [)aö mál firir dönii sögn vorrar

{)eím til mikln mcíri viröíngar, sem aö {)vi voru iipp-

hafsmenn , enn snnprnrnar, sein fljótræöisfrágáiigurinii

hlaut aö baka {)t'im, crii {)eiin til hneísu. sem

seínna rita um {)etta, J)egíir biiiö er aö velta {)ví íirir

ejer á íleíri vega, mnn takast aö leíöa {)aö bctur i Ijös,

livurl nokkurn tima gjeti lekist {)essu landi , aö fara

pjálft meÖ verslnn siua, meö {)eím vcrslunarlögum , scin

lijer voru í gildi frá 17í)2 {)!ir til 1HI(5. Ilelsta frjáls-

ræÖiö , sem meÖ tilskipaninni lun hina íslensku kaup-

verslun og skipaferöir var vcítt innlendum, eÖur gat

komiö {)eíin aö haldi, var í {)ví fölgiÖ, aÖ (ilskipan {)essi

JagÖi cingin bÖud á kaupverslnn iiinanlands, og gjörÖi

verslunarmönnnm kost á , aÖ taka sj er b ó I f es tu
,

hvar sem {)eím litisl, Og hinir góöu ávegstir {)cSsa

frelsis komu {)egar i Ijós; eínstöku bændur gjörðnst {)á
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borgarar, er f)efr J)urfíu ekki firir f)a5 aÖ í)rcg?)a búi

8Íuu^ og ágór^iuu iiurn stai)ar i luudiuu, og flaluíugar,

getn laudsmöuuuin verí^a so tafuÍMgssaniir, uröu |)ei'in

hit'gir; kaupvcrsUuiiu varö juruaii iim laudiö, gagulegum

borguruui fjiilgaöi. 5^^^*^! frelsi var aniiar aöalináttar-

8tól[)iun uiulir verslan feíira vorra; og ])ó aÖ vísu böudiii

væri ó|)iruiileg, sein lög?) vorn á hina útleudu kaup-

verHlau vora^ ])ar sein vervstuuarinöunuin Islauds var (irir-

niuuar), aö eíga nokkur kaiip viö artra enu Daui, neinii

J)eír væri i sainhandi viö eílLlivurt versliiuarfjelag i Dau-

mörku, og vÖrur {)círra nrÖu íirst aÖ gjera sjcr krók

})íJiigfiö, — er olli [)ví aptur, aö kaiipverslauin hlaut aö

dragast burt úr laudiuu og til Dauuierkur, og líjerlcuduiu

kaiipinöuuuiu erviöuöiist so úlví'giiruar, aÖ J)eír gíitu ekki

lítt viÖnám i Inndinn, og mátln ckki sæta ])ví laginn eein

best kuiiui aö vcröa, eöa {)eíin kaupuuuin scin mcstnr

vœri slbatinn aö, — ])á heföi j)í) cjgi aÖ síöur vcrslaa

loöaö hjer viÖ, cf |)etta frclsi á inuleiidu verslaiiiuu]

heföi haldist, {)ar scm Isleiidingnm cun var iiuiau haudar

aö koina so ár siuui íirir borÖ, aÖ {)eir ætti vísa híngað

hiusakaupinenn. Knn ,J)aö hjelst ekki neina 4 ár. Katip-

incnn risu [)á upp *). Au^lísíiigin af 1, júiii 17D2 koin

í Ijós og örinnr af 23. apríl 1*93, og {)aöan af skildu

allir, scm vcrslun vildu hiifa í laudi hjer , skildir aÖ

taka sjer bóifeslu í versliinarstöÖuiuun , er áiiafuaöir

vorn cíus og siöau hefir lialdist. Borgurunum fækkaöi

luulir cíus og {)cssi boÖorö vorn út gjefin, og iunlendri

vcrslan vcröur trautl kotniö á, mcÖan ckkí cr ri'mkað

uin {)etla, "Þt'íi;!**' koniiö, aö öll verslan í landí

hjcr \í\v buudiu ^ iö íVieíiia staöi, {)ar sem-cnda var cr-

viöast aö komast af,. {)egar {)ó lifa varÖ nægast of {)ví,

sein laiuliiui cr til gjæöa, og meun gátu ekki sjálíir náð

lil síu úr Daumórku {lörfum síiuim, euu öil vcrslau, sem

') fslands oim. ^nsö^n, hh. 11 -J3, sb. Nödvœrg^c ble. 21 o*í

7(i—77,
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liafa þiirfli vi& aðrar |)jóöír, var biindiii viÖ lÖnd daiia-

koiiiíii«;s eiiiúiigis — ^.K*ta allir skilið, 6em nokkurt skiii-

brag?) hera á Jiessa lilnti, aí^ verslanin irði ab lenda í

DuiiinÖrku , eins og raimin varö íí, og Islaiid iröi gjör-

snmlega fara á iiiis víÖ ágóöaiin af licniii. Aö vísu

var með til8kí()aiunní af I8I<> kauptnöiiinim lcíft að fara

med kaupeiri siiui hjeöan livurt til ianda sem {)eím lit-

ist, og [leiai var ekki leingnr gjört aÖ skildu að krækja

first til Danmerkur eða taka þaðan allar iiauÖsinjar sinar,

og Q\}i ur m eð o p ii u b
r

j eíi af 2S. d esem b er 1 8*16 va

r

afgjaldið sett niður liðuglega lil helmi'nga af {)eíin vöruiTif

sem fariö er með lijeðaii tit aiinarra rikja, og lausakaiip'

möniium gjört hægra íirir að hafa hjer verslun, cr {leír

{lirfti ekki framar að tefja sig á, að koma við í kaup-

stöðunum undir eins og {leír kæmi við laiid, til nð siiia

leíðarbrjef sín áðtir {)eír t.xkí að versla; enn {)() var i

Iivurttveggja {)etta skipti sii ákvörðunin látin óhöggiið,

sem bagalegust var verslun landsmanna, að borgarariiir

mættí ekki vera annarstaöar enn / hinum ákveönu versl-

unarstöðum, og, a meðan {ivf fer fram, leiidir allt i sama

horlinu og verið heíir.

Jeg veít að vísu, að Kf//tn og Iians líkum hefir {)ótt

verslan vor nógu frjáls*), {lar sem ekki væri á henni

íneír enn {)essí tvö böndiii, nö borgararnír liliti að

h a fa a Ö s e 1 11 r i k a ii p s ( ö ö u m , og uð {) c i r m æ 1 1 i

e k k i e í g a k a ii p v i ð ö n n u r I ö n d e n n d a ii a k o n -

úngs; og þeir telja {)að nauösiiilegt, kaupverslaninni til

slirktar, aö öllum sje meiiiuö verslaii, nema {)eím, er

liafi aÖsetnr í kaupstÖöunum. Enn böndín {)urfa rauiiar

ekki so mörg, tit þcss menn gjeti ekki lireíft sig, ef

f)au cru ónolalega lögð á; og sá fcr ekki laus, sem diggi-

ilega er bundinu á hönduin og fótum. Eiin eínginn

j)arf aö láta sig furöa, {)ó föstu kaupmöiiiiuiium útiendu

') Nödvœrgc bls. 21, itninauh. Foríivar /. hL foniœrmcde Öu-

righcd hU, 33-31 ug 1)5-07.
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j>ilí]i versliinarfrjálsrneÖi vort iiógn mikið; {)ví tíkíiiduni

væri {)cír ekki betur fwuir, {><) |)a5 væri nieíra, og ekki

ætla eg að {)ræta vi?» {)á um {)a?», hvurt verslan þeírra

sjc {»a?» (il efliiigiir aft {»re/iigl sje aö borgiiruiuiin ; eua

öörn máli verÖnr aí> gjcgna, ef grenslast er nm, hvaÖ

flrjrigast mnndí draga til aö flíta {)ví, aö laii(Isnieiiii

feíngi hluttleíid í verslan sinui. Jcg er nm ekkjert

sannfæröari, enu að {)aÖ {)irfti aö rimka betur um frjáls-

ræöiö, ef til þess værí mlöaö, að koina verslnninni í iun-

lendra hendur, og aö hvuruig sem r/inkaÖ væri uin

frjálsræöiÖ, færi verslauiii aö færast í horflð. Jeg ætla í

])ctta siiin eíuiingis aÖ iiuinda mjer iunlendn verslunina

frjálsari, og aÖ allt liitt stæöi í staÖ, og jeg játa, aÖ ef

iitlenda verslauiii Vívv'i látín laus, kinní aö nieiga áh'ta

murgt af {)vi , sem hjer greinir, síöur nauÖsinlegl. Jeg

held allir verÖi aö vera mjer samdóma í {>ví, aö einka-

ráöiÖ, til {)e8s aö koma verslnniuni í liendur iniitendra,

8je f)að aö b o rga ras tj e 1 1 i nn I igsi fiskur uin

hrigg; {)eir eru {)að, sem birja eiga á innleiidu versl-

aniiini; enii {>eím vegs ekki fískur uni hrigg firr enii

{leír gjcta fariÖ jöfnuin fctum raeö hinni fÖstu verslan. •

^aö niá telja so, aö landsmeun, eins og nú er, sjeu

ekki annaö enn bæiidur; og ætti vcrslanin aÖ verða vor,

cr sá eiun til, úr {)ví sem nú er, aö ci'ustöku úrvals

bæudur, scm til vildi verða, gjæti oröið borg-

arar, að ekki {)irfti til að birja versluii, nema bæiida

cfiii og bæuda vit, og aö so {)essir borgarar gjœti so

ankist sinátt og smátt, aÖ úr {)cim iröi innlendir kaup-

menn. Reinslau er búiii aÖ sina {)aÖ nægilegn, að með

{)essu eíuu móti heflr innleuda kaupverslanin tekjísi

hjer, og {)aö er hægt aö sjá af röksemdum skínsetniniiar,

hvnrsu slíkt leíðir af cöli laudsíns, og aÖ verslan teksl
H

lijer aÖ so komnu ekki nicö öÖru nióti. Laiid vort

{)olir ekki, aö mikil böud sjcn lögð á hjarg-

ræÖisveguua, eðnr {>eír sjeu með laga íirirmælum

4
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a?tgreiti(1ir Iivur frá öi^rnm. Náttiiran heíir sett bjnrgrœ&ia-

vegnnum so rammar Hkor7)ur í hvivetna, a5 FreliHr] skorl!)nni

af mannanna liálfu cr mab Ölln ofanki^. Allir, sem eiga

aö gjeta komist af hjer, verfta aö hafa stuÖnin^ af

{>ví sera fæst í landinu, eíus og hægast gjetnr

tekjist. Sveítíiljóuíliun, sem Inv^Mst á u]>|)(háUar, [>ar

sem jöröin -— sem síst er brigÖliud — lí'gi?"*' honnm í

hendur f>að seni hann helst {>;irfnast, ^jelur {)ó <>víða

komist hjá, aÖ drinja ág()öann búsð sfns meö [)vf aÖ verja

honum tii þess aö leita sjer hjargræöijð af sj<Miuui; aptur

sjávarbóndinu sjer sjer ekki lift, nema liann, að líku skapí,

ifirjxjcfi hús og heímili og reini til aÖ ávinua sjer nokkuÖ

í sveítiuui til a^"^ l)jargast við. Eius fer liandiðnamönn-

unuui; varla mun nokkrum einnm hafa tekjist að kom-

ast BO af á iðn sinni, uð hann {)irfli ekki með fram, og

opt að niestu leíti, að hafa bnnaðinn til sjijvar eða sveita

til aö hæta úr {)ví, sem hinu nfti hans var óu<')gur. jþ()

{)eir ha(i komiö sjer niður í kaupstöðunum first í stað,

hafa {)eir optast ovhl^ að ílía {)aðan aptur, að sluttum

líma iiðnum, og taka sjer jörö, heldur euu aÖ eíga mikií^

iiudir handi(^n sinní, hvaö <'>tamur scm búskapurinn hcíir

veriö orÖÍnn {)eím. kveÖur enda so raml aö , ab

ílestallir embættismenn á landinu veiöa aö hafa jarÖir

og búskap, af {)\í aö emba:ttislanuin fæöa {>á ekki eín-

gauugu, og 8Ú heíir rauuín á orÖiÖ, aö enda {)egar so á

slöö, aö {>eíin hel'Öi best komtö aö taka sjer bóifestu í

etnlivurjum kanpstaÖ, varö [)() aö taka liinn koslinn, til

{>essa, aö flia {>aÖau, átikt og haudiöuameunir, aö ininsta

kosti so lííngt burlu, aö feiugin írÖi bærilegjörö, {)ar

sem haföur iröi nokkitr fieuiiöur lil framfhitníngs heim-

íiinu. Sona hafa urahverfis Keikjavík veriÖ gjörÖ hÖfð-

íngjaselur: Bessastaöir, Nes, Laugarnes og ViÖeí meÖ

kostuaöarsömum ateíuhúsum, og er þ(5 inargt til feingjar

á nesjiim {)essnm, og meíri ha^gÖ n aÖ ná i sitt hvaö til

hjargar, eau víöa annarslaðar; [iví {>ó kir sjeu (>ar laar
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og sau^fjeiiaður ekki sje haflSur mikill vi^ {)aft sem mætti,

f):t cr nauta eltli o<^ kúa mikíð (irír austRii heíðiua^ og

!iægí> á ai) koiua |)ar firir fóftruin, og í uppsveituuum

nægð fjonai^ar, enn flutnitigaruir anðveldir af Akranesi

og vestan af Mírum; sjoriun er {)ar au&ugur af mavgs-

kouar fiski; lagsveíöi er þar eiiinig, eggver og íleíra

slíkt. Enn \ny fer lijer ei'ns og annarstaöar í landiuu,

að iívögstiiriuu Iiriikktir ekki lil framfæris nuiunnm, ef

fieír |)irpa sjer saman; og eígi \nír að ^eta komist af,

er sá eínn til, hua sem dreífast, eo aft hvnr í sínu

lagi gjeti Iiaft drjúgan skika lands til ræktuuar og

áragstar. Euu sama veröur á hlaðinu, [)cgar farið cr að

skoða versluu horgarauna hjcr; henni er ætlað að alast

nægast við það sern í laiulinu fæst; hjcr á aft vcra allt

afl hennar; luiu cr hnudin á þá höndina sem út horfír,

hiín á f)ar ekki á vísaa að róa, gjetur Itvurkí haft so

mikih umleíkis, uje stafti?) a so stöðugu, aÖ hún sje ei'nfær

iil að hafa af íirir |)t'ím, scm Iiún á fram að færa, og

hún gjetur |)á að cíns haldið lííí, að ekki [inrfi inenn

að eíga allt undir henni, og að hægurinn sje hjá

að gjeta stuðst viö cíuhvurjar atla útvcgur landsius til

að bæta við hana; cnn [)að gjetur ekki tckjist, nema

[)ví að eíus, að horgararnir [)irfti ekki að tvískipta sjcr

lil [)ess að gjcta stundað hvurttvcggja, og að [)Cim með

tiltekuum skilináium væri frjálst aö taka [)ar hútrestu

sem [)eíin litist lífvaMilegast. Af [)vi muudi og [)að

nnnað leíða , að aílahrögð og ávögstur landsíiis færi

Stórum vagsandi, [)ar sein siíkir menii, er mci'ra afl hafa,

enn hændnr, stæði bctur uð og hcfði cnda nauðsiii á,

að n 1 a [) að t i i m a rg r a m a un d óm s fi r i r ta»kj a , s e rn nú

veröur [)cím so ervitt og útdráttarsaml, jiar scm láiigt

verðnr til að scílast, og ekki veröur hvunitvcggju [)jónað

í eíuu, afla útvegunum og verslnuinni. Væri borgnrnm

með j)essum hætti frjáUt að velja bústaði, gjííMi [>t-ír

first farið íöfnum felnm með föstu kanpmönnnnum
,

og

4*



52

ágóðiiin verslunariiinar færi aÖ rcnna iiiu í Íandir). ^vir

iiiti {>á 80 mlkilla hagsmiiiia af bjargra^rtÍR lUvcgiun hjer

í laniH, sein kjæmi lil jafnaÍJar viiS |)að útríini og liægð,

sein fÖstn kaiipmciininiir iijóta ulanlandH, og líorgararnir

nú veröa að fara á niis vi?»; J)eír dra^gi líl'svökva sinn

af iiinlendri rót, ci'tis og hiiiir af iitleiKlri, og ^jæti {)á

haft viðnám í landinu firir föstn verslauinni. ^ar sein

borgariun kjæmist vel af í ]^orlákshöfn, íirlr Eíasandi

eða undir Uirhólaei, ilosuar hauu upp í Ileíkjavík. Eða

hvurnig á horgarinn i saina kaupstaðiium , niel^an soiia

steudur, a^ komast vel af \Vb hlií^ina á sölumauuiuum ?

Af [)ví horgarinu hefir færra nndir heudi, gáiiga optas^t

færri a?) houum ; af landsuitjum hcfír hann eíns litið

\ih að sti()jast eius og hinn , enn laib , sein sÖlu-

inanuiuum drcgur drjiigast, fer hauii algjörlcga á tuis

við. Sö!uina(^urinn cr ekki ann.ið enn sölumaí^ur, tekjnr

liaus eru optast ákveðuar fírirfram ; hauu á lítiö { hættu,

hvnrsu verslauin fer — hauii hefír lansar hendur

lcíta allra bragria til aÖ sitja fírir vöruunm
, og haun

hefír allt af nóg að 11 fa viö, f)ar sem liaiin liefír so

niikið uudír heudi, og gjetur af verslauinni feíugið hauda

sjer hvað sem liaiin vill. Soua á sölumaðurinn miklu

hægra aðstö5u, enn borgariun, sein ekkí uítur nciuna

f)C6sarra hagsmuua. Enu kaupmaðurinii hcfír útrímið

ntaulauds, sein horgaranum cr eius fírirmuiiað; verslaii

kanpniaunsíns er ekkí uema að eiuum hlutauuin komin

uudir [)ví, hvnrnig hjer tekst til — hann á eíus mikið

undir þv/, hvursu til talast ntanlands, og, ficgar hann

kjcmst í herkjur, er Íeikvölliirinn fiar so rumur með að

fá lánið og koma sjer við með imsn nuUi, nð liaun gjetur

margopt haldið áfram versliiuinni eíiis og fullríkiir,
f)ó

hann eígi ininua cnu ekki neítt, f)áiigað til betur árar

fírir honum. Ef í f)etta liorf kjcmst fírir borgarauum —
eíus og nii er á statt, meðan so miklir erviölcíkar eru á

að stiðjast viö annað bjargræði landsins — verður hjer
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so fáit til urræLía, liaiin vcrftur |»egíir uí!» Iiælta, rifa

HÍg ii|>|) taka jörl), eða ráriasl í ettiliva<) ainiat), og

ciida |)i*gar so teksl tíl, ai!) eiiiliviir'pirn kaupinHiiiii hlckkisi

á, sctst aiinar undir eíiis í sætið hans og hehhir likuni

háiiutn og luun, hvurt sem Iianu fer sömu leíðiua, eöa

kjemst af slisalaust. Uorgnrinii er með [)essu möii alU

af uiidirlægja; söhi.ina^urinn hcfir alli af lieíiiið í Iiend-

innf, nie()an sona fer frani, hvurt sein húsbónda hans

reiMr af vcl ei)ur illa.

Enn cr tneð fleira mi^tí hægt að lata sannfærast

uin, hvuð illa á við cðli [lessa laiids, a5 versluniniit

sje inarkaður bus í landinu, so að ekki mcígi af hregÖii.

]^a5 er ölhun kunnugt, sem ferðir hafa ótt til Islaiids,

hvaÖ ill höf vor cru iíirfcröar, livaÖ veðuráttan er öslöðug

og niikilfciug, {)egar so ber undir, og af {)vi iiiá aphtr

ráÖa , Iivað bagalegt {)að sje íirir {)á seni híngað eíga

leíð iir öðrutn löndutn, að ferð {)eírra sjc so eíiisett

firirfratn, að ekki meígi víkja Vit úr götuuui íirir vindi

og vatni, {)egar so kann á að standa, að [):)ð l^ciiti betiir,

enn að {ircíta cinmitt {)ángaö, seni fcrðinni var heítið í

öndvcrðu — og að {)á sje fariti eriiidislcisa, ef ckki

verður {)ángað komist, so [>á sje gröðalímiiin lill, eúis

og suinarið er stutt hjerna, og mál að siuia a|>hir heím

í lcið, {)egar komið er í áfáiigastaðinii. Firir {)essa sök

hÖl'ðu forfcður vorlr jafiian laust og bundið, og {)eír

tóku {)ar laiid, sein koinið var, þcgar ekki gaf að sigla

leingur, eða citthvaÖ varð iil öpirunar, og f«ru {»egar aö

versla kaupeiri HÍnum, eo aö timinn eíddist ekki iil ónilis.

]^annig i)kst {)citn að koma skipuin sínum í vikiir, fjöi*ðu

og ósa, að varðveíta {lau so að vetrum skipii, og eíga

])ar kaupverslau , eein eíiigum heíir til hugar koinið að

leggja skipi nú í inaiuia minnuin, og ekki heldur hefir

{>aö ntátt, {)ó nienn hefði viljaö {)að. IK^ír lögðu skipuin

i Kjerlíiigardalsárós, Iloltsós
, 'JPjórsárós, Arnarbælisós

,

scm nú tiínast incstu ófærtu / auk [)css sem lagaskorður
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eru viö settar. Eim hæl^i gjefnr aö skilja, a?> Iiælta

gjcli af staöiö, er ineiiii veröa aö [)reíLa til eíuhvura

staöar, hvuniií; seni viörar, til |)ess a?) tefja ekki líinanii
'

neiuslaöar j>ar sem ekkjert veröur uö sjer haít, og að

])að horfi til mikiUar hægöar, bæði Hrir farinenu og

kaupineuii og iíka firir iaiulsineun, a5 þar nieigí alslaöar

leggja að laiulí og eíga verslaii, seiu meuii sjá sjer færl.

Og ekki |)arf auuat^ til |)ess a5 konia {)ví á , enn að

niönuum leít'öist |)aö, og horgarar varri víöar firir, so aÖ

slíkuni möuuum iröi veíltar viötökur, hvar sem {)á bærí

aö landi. 5^»^ þ^* nærri gjela, hvaö niikinn erviöis-

auka af \ni liafi leítt firír versianiua, sern ])á optur

kjeinnr fram viö laudsineun, aö lausukaupuiönnuin heíir,

J)ar tii siöasta breitíiigiu var gjörð á iöggjÖliuni, verið

ineiuaö aö eíga versluuarviöskipti við landsinenn, |)áugað

til {)t'ír væri búnir aö koma viö í eínhvurjuin kaupstaö;

{»ví af {>ví gat hæglega leílt, aö besta tækifæriö væri

um garÖ ge/ngiÖ, {)egar komið væri {>ángað, er inestur

muudi hagnriun aö Íáta fírir berast. Aö eg ekki niinnist

á {)au dæiniu, sem eru deigiuuin Ijósari, aÖ stuudum

veröur ekki firir hafisnuin komist á suiuar hafiiir firr

enn hiugt er koiniö sumars, {)egar opt gjceli tekjist að

koina af sjer vörunum. ekki aillángt {)aöan, ef borgarar

lægi víÖar firir, enu nú er; og inætti {)á sækja aÖra

feröina til — {)á tiinbur til Norvegs, ef ekki aniiað —
í staÖ {)e88 að liggja um kirrt á eínhvurjnm staö og bíöa

eptir aÖ isina Íosni ; væri {)á og vænt, að j)iljubátar

væri til taks, sem íljótari eru i suúuiugum og með minni

áhættu, j)ar sem kunuugir eíga meö aö fara, til {}ess

skotist iröi á {)eím eptir vÖrunum, so {)eím iröi jafnaÖ

niÖur inilli borgarauna. Sveítirnar, {)ar sem láiigt er til

verslunarstaöa, fara iíka of mikils á niis, að loku sje

skotiÖ firir jíaÖ, að verslan gjeti tekist firr enn 4)010 er

aÖ hafa íirir aÖ fara sö lángaii veg, aö dagleíöinn skiplir,

80 aö til {)essa {)uríi aö hafa inikil áhöld og luarga
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liesla — og im'iui so tefjasl Iiríinaii, j)egar bagalegast

er, síiiiiduin áii [)ess j)oir fái á eplir |)a?» sein j)eír

{larfiiast. ]^ai) er eiiiii ineib lökiistii anninörkiim hjer i landi,

Iivaö ervilt cr að iiíi til verslniiarsta^aiiiia , cins og nú

er á slatt , og aÖ til f)ess {)arf aÖ veija (aft jeg sleppi

öðriini kostna^í) eiiiinitt cli'r/nætasta tnna ársiiis. IJtlcndu

vörnrnar væri ii.iklii dírra kanpandi, ef ekki {)irfli að

Iiafa 80 mikiö firir a& nálgast {íær, og ef variö iri^i til

{)GSS örirnm tíina.

Af {)essn virtíist mjer sjá meíga, aÖ iiiitlend verslan *)

er Iijer {)á að eíiis iögnð eptir cðli landsiiis, eptir liögnm

Jandsinaniia og jiörfnm sjálfrar versliuiariiinar, eiiis og

ini er á wtatt, {)egar borgaravcrsliinin er leíst nr {icíin

•) Ilvaft lítlendu Tcrsliinina sncrtir, iiði lijín* of lángt niál

m\ Ífirlíla öU {»íiii (íliægíndi og nllt f>aft tjóii, sv.m lnndift

liíður :lr cptir nr af {)eiin I)ön5uiii, er slíiiiiiiiisíiu iiiunnunna

lierir lí Imnu Ingt. Er |>ii5 ekki t. a. iii. i'íri'Annda inál firir

landi^, niS NorÍ^inenn vt^ndi liíngað koniur 8inar, freniiir rnn

Iijer til, og l»Ír«í5Í oss tiinlM'iV Knn {>aÖ tekst {)ví aiS

eíns, aft {)cséíÍ vt'rslun {)(;irra iijóti þess JVclt'is á landi lijer,

lnin ^jvt'i or5i5 f>i:íiii áhiitasainari , enn niiíSiÖ vrrdiir

,

iiK^ðau liúu nr takiuörkiiö cíns o*^ nií or. — ^uö cr og

línnnugt, liviirnig' snllkntipín ^jórast í kaiipslaðiiuui , fiar

eum þeír, cr sallið taka, nnnuftlivurt crii linnduir vift lior5,

nð fá {>eím íiðkinn, cr {)eír taka sallið lijá, e5u saUi5 cr

g^jÖrt 80 dírí, cf {>a& cr látið falí, að iiiarfj^ir taka {)aiiu Kost-

inii, cr BÍöt skildi, að legf^ja fieikinu Ínn Itlautan. I'j'uu lueð

lucrkustu kan|tfnönniuu ítilítndð iK'fír £^a^t, cf Siinuvcrjuiii

vaTÍ láíið frjálsí, nð ílilja snlt til íslands, aff^jaldslaust,

kaiipn ])ar nptur sallfiak i ekiii sín, að fiá niundi laudsmenu

i kn'iigum Fagsatlda cínn n suðurlandí taka, nð nieðaltali,

liviirt ár í ávinn/ng n þurru landí: liniidrnð {>ÚHiiiidir

rikisdula; o^«; {>ettu cr ckki á cíngii l)ifíf;t, licldiir á {>ví

eciu fraiu fcr á liáÖar hliðar viö oss: í Norveígí og; n IVí-

fuiidiialnudi. Spánverjar liorgn {>cssuui {>jóð(im opt meíi-a

firir fiskinn {>círrn lieíiua lijá {)eíiii , um lcíð og {>eír Jlilju

{)eím sultið, cnn {)ær fn suöur á Spáui, {>ó {)ar rcml)i&t vift

uð færu ijpánakum Iinnii lieím.
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fjötrnm, sem mi cr Ih'ui í. lunlciulra kaupvcrslan tckst

hjcr ekki, ncma borguniiMim, sein liúii ;í a?» birja á,

verði komi5 á rekspÖliiiii i enii borgaraverslnninni ver^nr

apUir ekki komi5 á, ncma rimkað sjc nin fre!t4Í beiinar.

A f)essu stendur iiú, og með [lessu eína ieifinn iröi þó,

ætlnn ininni , mei'ra ágeingt til framfara laiidsins

gjálfkrai'a, enii mcð ölliim {)eini umsvirum, Iieílabrotiim

og koslnaÖi, sera variö Iieíir verift til að basla vi5 kaup-

versluniua, mct^an þcírri lögnn er baldir), scm nn hcfír

hnn. Enn [)*> eg ætli versluiiarlöggfjöfin , aö {>ví leíti

8em of rik böiKÍ hafa veriíS á verslunína lög^, cigi mik-

Ínn liliit í {)vi, a5 hi'in luTir ekki gjeta5 koniist í hendnr

jandsmaiina, nje nái) rúlfcstu i laiidiiiu, {)á skilji samt

eí'nginii so orð min, eius og stjórniniii sjc gjefandi sÖk

á ])vj, nje heldur {>cím al!) Öllu leíli, sem lögin hafa

samaii tcki?). ^að cr sannast a<^ seígja, aö stjóriiiii liefír

i sinni aðferr) látið á sjá, licnni var aunt um, aib {)a(^

eitt irði af ráXíh i {icssum eruiiin, scm orðiö gjtcti al^

mestum hagiiaði landiiin. I hvnrt sinn og árormu^ var

iiokkiir breitíug ú versluiiarlögunum , var — stnndum

meö ærnum kostnaöl — kve^in til ucfnd mauua, {)eírra

8em kunungastir mundi {)essnm cfnum , tíl rá^agjerðar

nra {)að, hvursu með skildi fara, og {^eirra ráönin var

síöan fram fari?) ; öðrin ís eöa bctur vcröur ekki fariö

mcð iic/ii {)eHS háttar vaiidamál. Kkki má hcldur hafa

{)á firir söknm, scm verslunarlög vor hafa saman tekið,

nema cf vcra skildi {)á, scm nttu hlut uúiia í seínnstii

brciU'iigum laga {)cssarra, er eg {>(> ælla aÖ ckki muni

ölliim hafa litist cíun veg, iije aÖ allir væri jafiifastir á

{)ví, "aö [)ær aöalástæðnr, scm verslunarlöggjöfin sje bigg5

á, sjcu eun {>ær ti 11 f el 1 i I cgus t
u*'

*). 5*-'gar ^awp-

verslan vor var látiu lans, vorn {)eír t/marnir ní-ge/uguir

um gar?) / sjálfri Danmörku, cr vinuubrögrium (Industrie)

*) Sjú hiiui íalcnsku úllcgg^íng opnu bijcfsins uf Z%, iltjB.

18'j() viövílijandi iuiiiii ir^lciisku ]tau|iver9bin.
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og kaupverslun var nau^ga5 íífríim nicö lögnm og tíl-

Rkipunnm, eíukalcjrum , banni og })esB hátlar*), og var

|)á ekki von, mönnnm tæl<jist betur aö hnía sjón á |)ví,

Iivad Islandl liagaði. ]Þad, sem eiuhvurjnm tíma eður

ölil er a& kjenna, sto&ar ekki ni^ gj(^fa neíiuim einum atS

8Ök af {)eím möniium, sem {)á roru nppi; {)vi {>ai) er

ekki mörgum gjefið að vcra so lííngt á untlun öld siiini,

að {)eir sjái livað að henni geiiigur, mei^an hiin síuist

ílestnm heílbrigd. A<^ minsta kosti er {lat) undír inikilli

heppni komið, að meðal 4 eða 5 manna, scm nefndir

cru til einhvurrar ráðagjörftar, hitlist eíiimitt {)eír, sein

leitigra sjá frá sjcr enn timariiir, sem {)eír eru á — cnn

eínkum þegar litii) cr til Islands, {)ar scm nm so fáa er

að velja, scm {)ar {)ckkja til. Gjeíi Islendíngar sjáifir

ekki sjeft, nje oröift á eítt sáltir nm {)aft, hvaft {)eíin

mcígi haga, {)ar scm {)eir '{)ú þekkja best æfistögu siiin,

er víi)a leísir «r {)ví sem vant síuist iir aö ráöa, sje {)ví

a& eins veitt cptírlekt, sem htíii lætur {)ar uin mælt: {)á

er cnn miuiii von, að útlendíngar, sem jafnan hafa átt

mesta lilulann i aÖ semja lög {)essi, tæki upp lijá sjálfum

sjcr eöa hjcldi óhætt aö fara {)vi á flot, ah kanpvcrsl-

anin væri laiis látin incð öllu. Kanpmcnn cru líka vanir

a5 muiia til að telja so um fírír mÖiiuiim, ckki sist snÖur

í Danmörku, að Island bresti aöflutniuga , ncina fÖstii

kaiipvcrslaiiinni sje viÖ Iialdid, og {)aö eígi líf sitt undir

hciiiii — aö von cr óknnnugir láti blekkjast af {)vi, sem

koníið licíir innlendum so lángaii tima til að vaða {

villu.

Veralunarfrclsið er eíni vegurinn til að koma vcrsl-

unarefnunum úr {)ví hurfínu, sem nú hafa {)au, í {)að

liorfiö, BCin {)an eíga í aÖ koinast, og meÖ {)ví er {)aö

feíiigiö, sem til er iniÖað, {)íir sem fírst er sjeÖ viö })ví

tvennn, scm menii liafa híngaö til nntaö sjer viö oss —
•) Sjíí ftiik aiiimrs Maancdsnkrifi J'or LUteraiur Vlll, bU.

457-459 ug 511-512.
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óliírgöiinii a<b uú lil vertílmiarslaöaniia
,

og sltorliinim á

helstti {)örfuiii maiiiia {)t'gar {)ííiigaö er komi?). Meö
versliinarfrclsiiui viitnsl {)a5 á first, al^ landiÖ liafi

ekki skort á {)eíra að f I u t ii í ugum, sem {^aö mest
{)arfnast, sem ekki er so margt, scm menii ætla, eíns

og aö framan Jufir veriö á vikiö> {)ar næst veröur {)ví so

aö cins á komið, að verslunin verði hjer loÖandi

vi5 iandið. Föstn versliiiiína J)arf ekki til J)es8 , aö

landinu flitjist {laö, sem {)aö {)arf á að halda. ]^aö erii

ekki meira enn 3 eöa 4 ár, síöan iandiö biggöist, að ekk!

haít komiö sigh'ng hiiigaÖ iil iands; enn {)aö sem ekki

lit'íir aÖ boriÖ á liÖnu timiiniim, meöaii sjóferÖiriiar vorii

á barndómsárnm sinum, er liklegt ekki beri aÖ Iiöiidum

iiúna (irst um sinn, {)ar sein sjöferöirnar eru orönar

iángUiin ineíri og algeíngari, auöveldari og meö minna

kostnaÖi og Iiættu, aö saina skapi og {)reingst hefir um
bjargræÖisvegn víÖast, so ieíta veröur allra bragöa , og

tkkjert er látiö óreint, iil þess menn gjeti haft af firir

ijfí sínn, {)ó ekki sje hærra Iiugsaö enii aö viniia firir

fæÖi. Landiö á ekki stórt uudir föstu verslaniiuii og

væri ekki nær dauöa síunm, {)ó iujii væri burt Iijeöau.

Jeg vil gjera, aö {)aö bæri aö, sem raunar gjetur ekki

aö boriö, og bæri aö nndir eius í vor og öllum óvæut,

aö eíugiiin eiiiii af fastakaupmönnum kjæmi hiiigaö, og

æilaÖí ekki aÖ koma hjeÖaii í frá. Ilvurnig ælli {)á færi?

Muiidi ekki likast, aÖ lausakaupmenuiriiir aö miiista kosti,

allir, eöa ei'ns margir og hjer komu í firra
,
kjæmi eins

íirir {)ví, {)ó íastakaupmanua væri ekki von? Og meö

{)ví meíri matvörur ílitjaKt út úr Inndinu eiin iiin í {)aö,

færiai eíuginn lír húugri lil næsia snmars, og komist

ranndi veröa af til iiæsta sumars meÖ {)aÖ aiuiaö, sein

{)eír heföi meöferöis af öörum {)arfavörum; enda kinni

{)eír aÖ bregða viö uudir eius, og Scælíja meíra, {)egar,

sona væri á stati. IVlætti nú borgararnir jafnframt iiafa,

hvar seiu {)eír vildí, versiun i iandinu, \)á fæn' j)eír aö
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líkindum vcrt^a i framkrókum um 8ki|) IiíngaL), {)egar

f)eir sæi, 80na 'l)æri vel í veíði; og JikiiiJi cru til, aö

iiæsta Buruariö og þahaii af irði ckki öllu niiiiui sigting

lu'iigað af lausakaupinöniMini ernuin, cuu áður ineðau

föstu kaupnienii vöiidn híngab komur sínar — enn ágóð-

inii alira, er sæti hjer að, irði ab lenila i landíuu^ {)ar

sein ekki væri leiugur sÖlumenn draga frá borgurum,

enn ekki slægðist aörir lil aö verÖa borgarar, ciui f)eir

sem Ijeti sjer liuda a& ilendaat hjer i landinu. Enií

væri uú sigliugin liiiigað rniniii í brúð, enu að undaiiförnu,

mundi að vísu af \ni leíöa, aö vörurnar safiialbist hjer,

er f)eiin ir&i ekki komið í skipin, seni lijeðan færi, og

aplur Intt, aÖ nauftsinja vörurnar irÖi seldar dirra, ineöan

slíku færi fram, og suint feíugist alls ekki; enu f)á
færi

best, ef so tækjist lil ; {)ví á eiuu ári eöa iveíinur

m u n d i 1 a n d i n u s a f n a s t () a u e ^u i
, f)

e g a r c k k i

væri kostur á að ei&a aflaniim jafuóðum, að

J)a& \vli\ fært um nb kaupa sjer fáeín skip til

að Iiafa í förum, aö ekki {lirfti {)aö að cíga mikið

iindir lausakanpmöuuum heidur, {)ogar stundir liði. Og

f)ví íijötar tækjist f)etla, sem lausnkanpinanna verslanin

reíndist landinu erviðari og stopulli, so að cínmitt ncíöiii

kjeniidi laudsmöniiiim betur og íljótara aö fara incö versl-

unarefni sín , á so sein 10 ára frcsti, enn ullir litlcndir

vcrsluuarinenn
, lagasetníngar

,
verslunarskildagar , einka-

leííi, vcrösetníngar, kaupskrár og aörar slíkar ráöstafanir

í hcílar aldir, mcöan íostu vcrslaninni hefir veriö haldiö

viÖ hjer í Íandi. ^Þ^itla er meíra enn tómur hugarburöur;

landiö hefir nóg efni tii aÖ birja á vcrslnu sjálft, cf f)aÖ

meÖ eíiihvurjuin hætti tálmaÖist frá aö etÖa sjálft aflaiium,

og láta liann íirir ó{)arfa, f)ó ekki væri ncma i 2 eöa

3 ár.
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]^aiuiig eru, eg iicriii f/u'iii miiinilegnstu dæmin,

árið 1005 lualvörur keíplar íirir , . . !>,44D vællir

eiin öi og brennivi'n firir . • . . 14,*28 —
10 ár 1733—1742 árlega matvörur firir 1G,000 —

enn lóbak og brennivín firir • • . 27,143 —
5 ár 1750—17(53 árlega matvörnr fírir 22,577 —

enn tóbak og brennivín firir . . . 15,372 —
JMá Iijer af sjá, að J)egar alit kjemur til jafnaðar,

liefir |)CS8Í ár farið eiiis mikið íirir töbak og breiinivín

eíns og allar kornvörur; hvurnig þetta er (iíðan kau|)-

verslanin var lálin laus, er enn ei'gi fuilsjeð, og verður

liætt við aldreí sjeð mcð fullkomnum sannínclum; þvi öll

skírteini um ])ess liáttar Iiljóta að vera biggð á tilsögn

kaupnianna, og kann vera, að ekki sje miiina látið iíir

kornflutníngum lii'ngað, enn er. Ilvað brenniviiiiiiu við-

vikur, mun J)að eflaust lálið uppskátt meÖaii veítt eru

laun fírir að ílitja {)að híiigað. Og að visu varð sú rauniii

á, að ekki gleiindíst kaupniönnum að Oitja það hi'ngað,

eptir {)að verslanin var laus Íátin, \rdr sem j[)egar liið

tirsta ár, 1788, fluttust til eiiinar G u II b r í ng u si s I u

730 tunnur*), nærfett eiiis mikið og áður var flutt til

alls landsins, eður, þegar potturinn var metiiiii 24 skk.:

21,000 dala. Jeg vil ætla, að viðlika hafi að farið niður

eptír árunum siðan, og gjefnr af ])ví að skilja (að eg

sleppi öllum Öðruiu (}|)arfa, sem keíptur er), ef lielm-

iiigurinn af ])ví, Hem fer fírir brennivínið eítt, sparaðist

landinn i nokknr ár, af ])ví so tækjist til, að menn gj<'cti

ekki eítt neínu i brennivini, J>ar eð ])að væri ófáanlegt —
mundi ]>að, sem með J)ví sparaðist landinu, nóg til að

játa firir so inörg hafskip, sem á J)irfli að halda til að

gjeta nálgast bráðustu ]>arfir síiiar, hvað ])á ef le/iigdar

Jjeki við, ef mörgum árnm va^ri að skipta. p]nda ]>Hð

fje, sem kaupmenn fá nii firir ])að að flilja hi'ngað brenni-

*) 0. Stcphcnscn om d, hl. liandelí/fúrtilsv , bU. 24 og Forsvar

for Isl, Övrigktíd, bU. 38.
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á inniciulri verslun, cf honum værí til {)css vari!^.

Af sliku má nú ráða, a5 ekki væri landinu lei'ngi ai)

safiiast cfni tit f)ess, aÖ iiinlendir væri sjálíir færir um
fara meö versluii sfiia, ef kringumstæöiirnar ræki so á

eptir, e?» efnunum væri vari?) til {)ess, sem vera á — ef

vanbriikuiiinui væri liamlaÖ, eða heuni irdi ekki komit)

við, \)6 ekki væri nema um stuudar sakir, og ágóM

laiidsins riiini inu i Íandið aptur, {)ar sem nú geíngur

hauu allur ut úr {iví.

]^að er soua lángt frá, kviða {)Irft], að siglingar

og aðílutuiiiga til landsins skorti heldur firir {)að, {)ó

verslunin væri leíst innanlauds; {)\í {)ó {)ar af kjinni aö

leiða, at^ fÖstu kaupinÖnuum hcUlur fækkaði, mundi lausa-

kanpmönnum að sama skapi fjölga. Menn irði feígnir að

eiga hingað kaupferðir eins og hingað til, {)vi ekki er

so hlaupið að níum bjargræðisvegum ; víðast cr fullsett

og lausakaupmenii, sem híngað hafa farið ár eptir ár,

hafa komist so vel af, að óvíst er annarsiaðar iröi feing-

sælla, {)ó {)essu ráði væri brugðið. Lausakaupmenn Ijeti

{)á að eíns af komum sínum hingað, er landið færi sjálft

aö eíga skipaútveg, so {)eírra {)irfti siður við, og þeír

hætti að komast hjer að; enn {)et(a cr nú einmitt óhult-

asti vegurinn, til þess að tandið hefði ekki skort á neinu,

sem {)að {)arfnast úr öðrum löndum, og að sneitt irði

hjá {)eim óhægindum , sem gjÖra föstn verstaniua so

stopula. Að sama skapi, scm landinu fara að aukast

efni, cr og betur við því sjeð, að {)að bresti ekkjert af

f)ví, sem {)að {)arf á að halda. Jað er fullsjeð, aö öll

afskípli, sem höfð hafa verið af {)ví aö sjá {)ví íirir

{)örfuiu síuum, koma annars kostar (irír litiö. llcutu-

kammerið er so búið að reína sig á að hafa hönd i

{)es8u, að iiklegt er {)aö fari aö láta sjer skiljast, að

BÍíkt komi landinu aö litlu haldí. Til hvnrs er öll {)es9

afskiptasemi? Landið er viölika birgt cða óbirgt, {)ó
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veriÖ sjc að senda skirHltir «m allt {)etta; aldreí hefir

orÖií^ so iini búiö, aft ekki iröi brestur á [)ví ööni hviirjn,

seiii liindið liaiiðsiiíjar iim. nva?ia bót veröur á ráöiii,

|)() Uentukainincriiiii mtt^S hanstskipunum hjeöan, og {)cgar

kominii er velur, berist fregnir um, a?) afls laust sjc af

alfri {)arfav<>rn á Islandi uudir vetnriuti? hvaða sektntn

liafa {)eír orÖÍð lirir, f)egar sona er komiÖ, sem J)etía

heíir veriö aft kjenua? Pjru ekki kanpmenn viöiíka farnir,

hvnrt sem {)eír birgja laudiö af nanÖsinjnm eÖa ekki?

Landsmönuum er viölika bagaiegt, að sigli'uguna bresti

einlivurstaöar Öllum óvænt, hvurt heldiir Ilentiikammerið

veít af {)ví eÖa ekki, ef eígi er ur ráöið, þar sem \tá

me/nað hefir veriÖ, aÖ hefja borgaraverslun {)ar i níínd,

80 að lonsakanpmenii hafa ekki koiníst n, aö veiija {)áugað

komur sinar. Og fÖstn kaupmenuiruir hafa, {)egar so

bar uiidír, allleína komist á knjen íirir {)ví, {)ó llentu-

kainmerið ætlaöi aö anna^t hagi {leírra, og {rjæfi fœrrnm

{)eírra útfararle/fi. Meöan sli'kn fer fram, geíiignr allt

af á RÖmn vandræðnm og óánægju: laudiÖ rjettír ekki

við og kanpmenn {íikjast eiga viö fullharöan kost aÖ biía,

Verslnnarfijálsræðið eítt mundi gjeta eniiið við blaöinn;

jafnframt og landiö ætti miniia i hættu med aðílutuíngana)

færí verslnnín Ííka aÖ veröa innlend. Jegar ckkjcrt

V æ r i I e í n g n r i n n I e ii d r Í v e r s I a n t i I b a g a , enii

nciðin rekur á eptir og ávinníngs vonin, er

ek ki h æ 1 1 vi ö f r e I s i ö i rði I á t ið ó n o t a ð; menii

færi aö vakna, {>egar {)eír líka vissi, að ekki væri að

ælla á aðra, og {)eír irði að eíga allt viö sjálfa sig; og

{)á fer aÖ verða liægur nærri, aö bírja á verslun, {)egar

ekki {)irfti meíri efui til {^ess, enn {)an sein margur

b(')udi Iiefir, og ekki aðra knnnátlu , eiin að vita {)ær

fjíJrar rcíkníngsaðferÖir (Specíes)^ {)ríÍÍðn og dÖiiskn nöfuíii

á lielstn vörunum Í8lenskum og lUlendnm, að menn gjeti

átt kaiip viö lausnkanpmauiiiun. F]nn eius og cfnin vagsa,

vegs {)á smált og smátt knnnáttaii; iir borgaranum irðí
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kaupinat^ur, o<;^ fx'ir kaiipnieiiiiíruir, scni af slíkri rót eni

koninir, mundi leggja ör»rnvísi rækt viö huulið enu npp-

ainingar fösln kanpmaunanua, \}6 {)c*n' ísjeu Itjer ínnleiulír

aö upprnnaunm til
;

()eír nienuiriiir færi aö fara með

vefBlunina, sem væri mulir si)mn kjiirnin og aörir lands-

menn, og (irlr sinna liagsmnua sakir irM aö láta sjer

aunt nrn, aö laudinn veguaí^i vel og aö {)iiö tækji fram-

förum og ()aÖ vantaÖI ekkjert er ()aö þirfli á aÖ Iialíla.

'Þeír g:jæti hagaö sjer eptir ()ví sem á stæði, er ()eíui

værí kunnngt, hvnrsu hjer fer aö — og ællaö af aöfiutn-

ingum og burtfhuuíngnm eptir ()ví sein viÖ ()irfti, áii

()ess aÖ eínii riÖi hiuu ofan; og (leir ætli Iiægra meö að

bíöa hagaulega tímans, ()ar sem allt ()eírra líf vœri ekkí

komiö nudir verslauinni; vörnnnm inundi jafuara skípt

nm landiö, og ha?gra veröa ab ná lil [)eírra, og meí) minua

kostnaÖi og tafni'ugnm íirir almenníng, og ölln heldur

iröl ()á kostur á aÖ leíta firir pjer, (íegar Heíri værí

orÖiiir ^kaupmenuirnir; enda irÖi hvur nm sig kanpmann-

&nna aö kjeppast viö annan, bæöi aö vera lit bninn aö

()ví, sem meö ()irí'li, og líka nö gjeta látiö ()aö «f hendi

meö eíns góiímm kjöruin, Verslanin iröi ÖIÍ stööugri,

áreíöaulegri og iiotalegri. Úr því slíkri verslaii væri

komiö á, gjæli eíngin fastavcrslnu steípt heuni; aÖ [)ví

skapi sem kraptarnir jikjist, færÖist hnn meira í fáng,

frámtakssemi og ailabrögö faíri vagsnndi, cr hvaö stiddi

anuaö, og skipaferÖirnar íröi lleiri og ileíri út af laudinu,

()ar til aö Íiktum mestallur ágóöi laiulsins rinni iun í

()aö, og það ætti sjálft öll verslunaráhöld sín.

Jeg gjet ekki sjeö, aö neín öhægindi eönr baga leíöi

af þcss hátlar frelsi, cnu aö líkindnm maigfalt gagu í

bráö og let'ugd. Yildi incnn, til aö minda, færa til, eíns

og aö vísn heíir gjört vcriö, aÖ frelsið iröi vanbnikaö til

aö okra og mánga, þá er hvurtlveggja að borgarar

mætti ekki vera ficíii enn g()öu luífn gjcgudi og álitiö

iröi þarfiegt og nauöiiinlegt, iijc heldur undaa skiUlir
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f)eím skiltliim við landit!) cða {)ciiTa fijcra^, scm við liæíi

þæéti. Frelsi borgarasljettariiiiiar [)arf ekki að vera

ólakmarkað, {)(') f)eím væri frjálst aö taka sjcr búifestii

viÖar, eiiii á [)eim eíiuim stö^um, sem lui cr lctft a(^

versia á. Iþeim, sem aiuiarstaðar viidi koina sjer uiöiir

ine(S borgarai'jettiiidum , kiuiii merial anuars ineíga gjöra

ah skildu, að eíga so eða so mörg; lcstarúin í farmaskipt

sem geingur miili landa — aÖ sanna árlega, að {)cír Iiefði

so cða so mikiuu skjerf af })arfavÖru tÍI sölu, eða hvað

anuað, sem hindrað gjæti, að vcrslan {)eírra irði að okri

eða raáugi eíun, og löggjefendunum bæri að ákvarða.

Eiida sje eg ckkí, þegar ekki tekst að stcmina stigu Orír

vaubrúkuniiuu hvurt sein cr, eíiis og reinslaii sínir, hvi

borgarauum, |)ó riiukað væri um frelsi haus , skiidi

nieíiiað {)að, scm mörguin sÖlumauui helst uppi að

ósekju. Mcuu verða smátt og smátt að fara að Íæra að

sníða sjer stakk eptir vegsti, og láta ekkt hafa sig fírir

Ci^) Þ** eínhvur væri so óráðvaudur að hafa viðleiUii á

f)ví; og miklu hættara er við, möiiiinm verði gjörð iiciöar-

kaup, {)ar sem láugar leíðir er að fara til kaupstaða, og

{)eír vilja ckki fara tiWnhendir heím aptur, enn ekki er

í anuað hiis að vcnda, {)ví einu eða fáir hafa alla versl.

nuiua í höudum, sem þar að auki kuuua miklu bctur að

tala raáli siuu, enu sveitamiiðuriun, sem öll kaupvcrslau

er ótöm. Og hvað sem vaubriikuuinni liður, {)á steudur

landiiiu ekki á sama, hvar ávögstnrinu lendir; {)að

varðar raeslu, að f)að, sem bor^arinn græðir, lcudir

1 a u n g u m i 1 a n d i n u , so f)VL gjetur ekki verið {>að

raótí gjcði, {)ó houum aukjíst efní.

Ekki ætti kaupmeun lieldur iirir ueíunm ójöfnuði

aö veröa,
fjó að borgurum væri veítt meíra frelsi; {)ví

aö {)ví slcpptu, sem hvuiki landið nje stjórnin steudur i

ueíuuin heítuin við {)á, og {)eír hafa alls ekkjert eíuka-

leifi lil verslunar lijer á laudi, {>á er {)e8s að gjæta, að

Islaud á íirir eíugaa inun aö láta fjc og frelsí til



f)e8s ab fastd verslauiu gjcti lialdist, ef sjeÖ er,

aö laudiö |)arí' henuar ekki viÖ , eÖa er betur fariö án

lienuar. 5^*0, sem |)ví gjaeti helst orÖiö til viðreísnar, á

hjer aö gáuga á uudau Öliu ööru; ei' aö verslunar lög-

uniu er gjörð vegna landsius, eíns og vera á, og ekki vegna

kaupmannaunn, liggnr og viö hiiu veröi af tekin, {>egar

sjeÖ er, aö önuur lögun á bctur viö. Enu f)ví er og

betur, að stjóruiu {)irfti líkast til ekki aö verÖa í vaud-

ræöum nieÖ föstu kaupmeuniua, nje J)eím aÖ veröa ráöa-

fátt, |)ó rimkaÖ væri um vershniarefni vor úr j[)vi scm

lui er. Iljer er, eíns og allir sjá, ekki verið að amast

\iö verslan iitlendinga, heldur J)ví eínúugis, aö löggjöfin

heíir dreígiö so til skaps við |)á, að {ícím verÖur aö

ráöi aö sitja suöur í Daumörku, og draga allau afíanti

burt úr laudiuu, so {>ví gjcti aldrei fariö fram. ]^að

vcrslunarfrelsi, sem hjer er upp á síúngið, f)aö er ekkjert

aunaÖ, livurnig sem {)aÖ er skoðaÖ, enu aö kaupmenn Is-

liinds, ef til vill, meígi til — eptir {)aÖ knngumstæÖuruar

]iafa uokkuö breittst, aÖ hætta að silja aÖ ()Hr sem dírast

er í ríkinu, og veröi aö taka npp {)á líferuis-

háttu, sem {)eír verÖa að láta sjer linda, sem bjargast

við {)að, sem íslensku bjargræÖisveígiruir i'jetta aÖ f>eím;

{)ví færi {)eír, sem enda er ósjeð, heldur að sjá sitt

óvæuna, þegar rímkaði um frelsiö, að gjeta haldist viÖ

meö sömu háttum og hiugað til, er {)eím hægur uærri,

hvurt sem f)eir vildi, aÖ setja^t aö til Iialds og

trausts lijcr i landi eíus og aðrir f^eír, sem dragast

fram á landsins ávögstimi, sem {)á muudi hafa {)ær afleíÖ-

íugar, aö landiö væri eíus fariö og að undanl'öruu, hvaö

aðflntuíugaua áhrærir, og {)ar í betiir fariÖ , aÖ ágöði

versluuariuuar færi að reuna iiiu í {)aö — euu lilist {)eíiu

so betur, og {)eir væri komnir upp á {)aÖ, aö haldu áfram

verslunarskiptnm viö Islaiid, og sæi sjer ekki meíra hag

í, aÖ taka eiulivuru auuau bjargræöisveg heíma hjá sjer,

er ætiö kostur aö taka upp lausakaupmauua versluu

5
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hjer, sem rcínslan sínir aö kcmst fullvcl af. IIúsíii og

áliÖldiii sem kaupmciin cígii í landi Iijcr, iri^i [^eún iiklega

ab fnllu borga?), eínkum á ine?)an sona er tinihurlaust,

Ef aiingM ráöstöí'un inætti frjöra i landi Iijer, seni |)reiugdi

aö föstu versliininni , er líka loku íirir skotir), aö Íands-

menii gjeti sjálfir '6ígnast verslan sína — og nndir eíns

og sljóruin lætur sjer iim |>aö luigaö, liggnr firir aö fasta

Itaupverslanin verÖi aö draga sig hjeöaii, eíns og áðnr

\ar á minnst.

lívaö Danmörk áíirærír,
f)á

víröist Inin ekki verr

farin firir |)aÖ, J)ó verslanin lliltist |)aöan og liíngíiö. 5"*^

Rteudur á sama, hvar í ríkinn afiiÖ er, og |)á fer rauuar

best, þcgar j[)vi er so jafnt skipt, aÖ hvurt hjeraÖ sjc

nokkurn veíginn sjálfbjarga; cun jog j^ori líka aÖ fulliröa,

aö þaö irÖi Daumörkn hagurinn mestur, aö landiö gjæti

rjett viö, og hcnni kjæmi lángtum betnr, aÖ {^aÖ sem

|)ar afiast, rinui {)ar inn, heldnr enn jx) {)aö flittist enda

til annara slaöa í ríkjiiiu. ^aö er eínginn efi á, aö

ágóöi versluiiaríunar bæri mikín meiVa ávögst hjcr í

latidi, enn ni'i ineöan honnin cr nægast eitt í höfuöstaö

Danmerknr. Jeg |)ori aö»sc/gja, aö livaö lítiö álit sem

margir i Danniörku nn hafa á JsÍaiidi, af {)vi f)cíni sinist

f)eír luifa orÖÍö aö tolla f)ví iiii á síönstnnui — miindi

f)ö sú veröa ranuín á, aÖ ekki nokkuvt eítt hjeraö i Dan-

mörku incö 50,000 manns
, sjé fært nm aö láta í tjc

annan eíns afla, hvurnig sem til væri Icítaö, ei'ns og Is-

land, cf efniii væri til aö nota f)aö, og f)aö staÖnæmdist

• hjer, sem hjer aílast. Eöa gjetur nokkur iW nö minda —
aö eg taki aö eíns eílt dæmi — leítt sjer í hug, aÖ lak-

ara sjc aöstööu frá Islandi sjálfii, aÖ iiota sjcr fiskifángiö

Iijerna undir laiidinii, enn frá Ilollandi, og {)ó má frá

hæardirnni vorum telja í eínu á litln svæöi so hundruönui

skiptir fiskiduggnr f)eírra, dragandi að sjer auðæíi sjávar-

ins, meöan eínginn af oss anmíngjunum nær fisk i'ir sjó,

og sjórínn kastar f)eíin á land aptur, seih sniia sjer aö
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hoaum, og iiuist drclvkir {)cim e^a rotar [>á, scm komast

frá jaiidinii, cíiiá og liaiia viijí sína oss, Iiva5 Uíííí Iiana

^öri úr oss líka, og hefna þess á [)eim scm miiiui

máltar eru, hniir bjóða Iiuntim sona birginn, og fara

að honum mcö sliku olViKi o^ ilu'gángi. FJnda útbiiningur

sumra {)eirra inanna , scm koma Iiingar) til fiskifánga

,

mætti minna oss á , og eru voltur {)ess , að ckkí

sje miíh tekið af meiri uægtum til ú(g;jert)arinnar, og

ekki sje ö?lru nje meíra til kostað, euu hjer mætti tak-

ast að hafa til umráöa, [)egar búið vœri a5 koma gáng-

ínum á. Tækist f^að eínltvurn tíma aÖ uota Islaiid,

niundi sjást, að ekki iröi [)ac» Danmörku til miiiiii stirktar,

eiiu eittlivurt aunar) viMika fólkmargt lijerað í lieíina-

löudum danakoiiúngs ; enii air)rei tekst {)að , íirr enii

vcrslanin er orðiu inulend. Ekki er hcldur hætt viÖ

{)ví, 'íifS kaiipskapar virtskipti Islands iri)i ekki áli'ka við

Daiiniörku eplir og áftur, \ió aÖ föstu verslaninni Iijer í

landi væri lokið; {)ví first og fremst ^yela versluuar viÖ-

skipti vor við Daiimörku ekki haggast til inuna firir {)á

sök, •dK^ liún er færust um, að láta j)að af heudi við oss

meö bestum kjörum , sein vjer {)örfuumst hclst
,

{)ar

sem eru kornfaungin; J)av næst erum vjer veuslaðir heuui

með so mörgu inóti, aö vjec ættum [)ángaÖ optast leíÖir,

og öU verslunar viðskipii irÖi oss [)ar auðveldust, af {)ví

^jcr veröum {)ar kuunugastir. Enu {)að iröi iíka eptir

Öilum líkindum einiuitt vegiirinn til að koma enn meira

líii 1 verslnnina i Daumörku, a5 borgarastjettia heföi

frjálsari hendnr í laiidi hjer; {)vi meö {)eirri breítíiigu

kjæmi og sú breítíiig á versliiii Dana Iijerna, aö lausa-

kaupinenn kjæmi láugtuin fleíri, siuu frá hvurjnm staö i

rikinu
,

þegar {)eím stæði ekki leingur bagi af föstu

kaupmÖnuunum , og borgararnir væri viðar firir, aö taka

á móti {)eím og íli'ta ferð {)e/rra, {)ar sem nú er so

inikiö undir liælina lagt, aö {)eír fái góðar viðtÖkur, {)ar

bem {)á ber að laudi, af {)ví borgararnir eru so óvíöa,

5*
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og aörir meíga ckki taka Iijii j>cím ncma f>a?', scm hvur

|)arf sjíílfiir á ati halda, og lííía sig opt lítlii skípta, at)

iiií fuiKli l^cirra, j>cgar nokkrir crvi?»lcikar eru á f>ví

,

|>ar sera gjört er rííð íirir, að fasta versianin bæti iir

])Örfuin maniia, \)6 \>eir ckki gjeti komic) viö, aÖ ná

fundi Iausakau|>mannsínK. Firir ]>á sök gcnigur lausa-

kanpmanna vcrsinniii opt scínt og crviMcga
, og {>cír

vcrða stundum a5 fara mcö kaiiperri sínii hcim aptur,

borgarariiir eru so fáir og strjálir, aö ekki veröur

komiö viö, aö fara aö lci'ta {>á uppi, aö [>cir gjcti veilt

|>vi viötÖkn sem afgángs vcrönr, Eun j>ví meívi hægöar

sem lansavcrslan Dansa niti í |>essn, og f)ví víöar aÖ

sem f>eír menn væri, cr til {>css iröi, aö ráÖast í hana,

f)ess jafnari iröi vcrslan f>essi i DanmÖrkn sjálfri —
f>e88 fleíri staöir og atvinnuvcígir inuanlands niti góös áf

f)ví, sem meö henni áinnist og drægist til laudsins.

Enn á mcöan verslanin er í f)ví horfi, sem nú cr hún

í, og ekki er gjörö breílíng á vcrshinarlögunum
, er, til

f>e8S laudiö hafi mcíri ávÖgst hennar, eínkaráöiö, aö menu

laki sig samau tii aö eiga skip í förum, til aö nálgast

sjálfir á nauösinjar sinar og flitja á kaupeíri sinn, so

f)eir cígi sem minst undir kaupmÖiinum, eun gjcti sjálfír

stirkst aÖ efnum, lært aö fara meÖ skip og verslau, og

kinut sjer háttu annarra |)j()öa. 5ö ckki væri nema

eítt skip í fÖrum frá hvurjum fjóröiingi, eöa tvö, f)irftuin

vjer aldrci aö veröa á hjarni mcÖ bráöustu nauösinjar

vorar, hvurnig seiu um aÖra verslanina færi — hvaö f>á

heldur ef so sem hvur sisla ætti eítt skip, sem aö visu

ekki virÖist ofvagsiÖ efuum vorum, f>cgar fram líöa stundir,

ef aÖ vjer lærum aö brúka meíri hagsíni enn hingaÖ tit,

og saraheldiö brcstur ekkl. Feöur vorir áskildu sjci', er

f>eír söru eíöa norcgskonúngi, aö hanu sæi f)eíin firir

skípsförmura á ári, er f)cím Iicfir virst nög til bráöa

birgöa, hvaö sem ööruin skipaferöum liöi. 5egar litiö

er til, hvaö lilinn ágóöa rnenn hafa fjár sins hjer í
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laiulí, og hvai) iiiiklu kosta^ er til ao iiá i citt funin

htiiKlru^a kot HtuiHhiin, |)irfti {toíui, sem nokkurt hafu

beíii í hÖudum, ekki ab vagsa i auguui, cíga eíuu lilut

í liafskípí, \ió ekki væri so mikiÖ tekjiö í áviuuiug; {)ví

hoegt er aft búa so um, aö fjeuu sje nærri J)ví eíus óhætt,

sem variÖ væri til hita íirir fívíh'kt ski[), eíus og {)»

|)aÖ væri liafl í kisluhauthai^auuui; euda veröur niöuninu

að veígi aíl kosla mikhi, bæöi til aí) koma upp róðra-

skipuin vorum, og a5 gjÖra j)au út, {)ó miklu sje {)á

meíra uudir hæliiiii lagt og meíra til liætt, {)ar sem eíiin

róöur hefir stöku siuuum molaÖ skipiu i spón á Grstu

vertíð, so aö eíiigar bætur hafa firir komiö. Tækist og

illa tii , ef ekki irÖi ineíra up|) tekjið mcÖ {)ví aÖ eíga

skip i föruin, eiiu af lUgjerö róörab:íta vorra meö jafiiaöi,

{)ar sem hvur biður í kapp við aiiuau í hasetaua, til {)ess

{)eím veröi út komið. Gjcruni, til að miiula, að eíuhvur

heföi sumariö 1838 haft vörur ía-ir 200 dali til að leggja

í versluuíua, cða soseui 10 ski|)puud af sall/iskí, Iiviirt

nietið á 10 daii, og GOO puud af laudvöru, hvurt metiö

á 10 skk., euii aptur feiugið ulaulauds, eíns og almeuut

var {)á, l(í dali lirir fiskinn, enn 20 skk. (irir laudvöruna,

eru á |)essn lililræöi teknir í áviuniiig meír ctin ViOdatÍr;

og {)ó nieiiu ábataÖist ckki ucuia auuað cíus á l)vi, sem

híngað væri Hutt aptur á skipiiiu, .{)ar sem {)ó niundl

heldur viö hæfi, að ætla {)að luikln meíra, í samaubnröi

viö {)að, sein kaupmeiin láta af lieiidi við oss útlcnda

varuíiigíun, {)á væri tekjiö í áviuuiug á eíuni ferö 240

dalir; og incð j)ví ofautaldiir isleuskar vÖrur eru ekki

nógar í cínuar leslar rútn (sem cg aplur ætla auÖvelt

gje aö fá keípt firir 200 dali, so að til aö luiuda 40

lesta skip ætti að kostu 8000 dala) , væri tekuir í

ávinniiig tif scm 200 döluin e^a leslarrúminu 240

dalir u eínni ferð, og luundi [)á vcrða bísua mikic) af-

gaugs, {)ó úlgjeröin og sölnkoHtuaÖuriuii væri iVá dreíg-

inn; {)ví trautt mundi hunu vciða uiuiar cíus, {lar scm



menn ætti slílpií^, eins og ef [>ari væri tekjiö aí^ leigii,

og er |)ó algcúigt, ari skip sjeu selil á leígii tíl ílutnínga

með möninun og allri lUgjerð firir SO dali firir Iivurja

lest nin eitt snmar. Væri ()íi eptir liöugir 200 (líilir,

Og
J)()

enn væri slcppt helmíngnntn af {)essu lirir uin-

stáiig og söiulann utanlniuls, sein eg ætla Öllum nieigi

{)ikja vel í lagt, ern \)ú enu eplir 100 tlalir. Og cf

sama fa»ri fram í 20 ár, sem eg gjeri að skipift væri við

líöi, væri af einnar lestar riimí teknar í ávinníng tvær {)ús-

unilir (lala. 5'ki mÖnnum ormikið gjört úr ávinningiinm,

má J)ess og gjæta, aö skipinn er Iijer ætlaö að fara aö

eins eina ferð á siimri, |)ar sern J)ví mætti vel takast

nh fara tvær, nema menn hefði meira Iiag af aö Iiafa

f)aÖ til eínlivurs annars á mcðan. $að er nú viö búið

aÖ landsmenn kjæmist í mörg ()firirsjeö vandræöi — ræki

8ig íí niarga erviöleika, ef J)eir rjcöist í aö fara aö eiga

skip í förnm; menn kinni aÖ finna J)eím til ásökunar

máng, og a(*^ra |)á verslan seni lagasektir crn, nn sem

steiKtiir, viÖ lagöar, og leíta allra bragÖa til |)ess, að

|)íngjfi so íirir fætiniim , nö íirirttækjiö ætti sjer ekki

lángan aldnr, emi J>ví heldiir ríöur á, aö stíga ifir slíkar

tálmniiir, i staö híiis, aö láta hugrallast. Alit, sem iiokk-

urt táp er /, })arf meÖ ráödeiidar, samtaka, firirhiggjn,

atovku, ef J)ví á aÖ gjeta reítt vel af; enn {>ar sem Íika

slíkt brestur ekki, lekst mönniim og vonum hcldur, aÖ

sigrast á öilum erviölei'knm.

Vjer eígum mikiö verk. fírir hendi, J)áugaö til búiÖ

er aÖ Iirinda verslunarefniim vorum í J)a(^ horf, sem f)au

eíga firír sjcr aö komast í; enn {)aö fcr hcUhir ekkí hjá

J)ví, aö, J)etta takist, áöur cnn lángar stundir líða, ^xi

betnr sem J^essi mál veröa íhngnð, f)ví me/ri missmíöi

ninnii menn sjá á J)ví sem er, og [>ví fíánægöari veröa

I)cir meö J)að. Og Jxi oss tukist ekki aö lcíöa verkíð

til likta, eígum vjer J)es8 vísar vonir, að J)cir taki J)ar

viö sein vjer hættuni, sein eptir oss koma. Eptir J>ví

i
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sem f)j()iiliiuli5 færist í oss, og oss eíkst vit og kjarlvur,

niuniitn vjer vorr og verr gjeta fellt oss vi5, aö land

vort fari á inis viö ailan ávinuíugínn nf verslan siuui.

Lnnd vort niuu reíuast fuÍÍgolt, ef [)að feiiigí að iijóta

8ín, og grœulenski ísiun væri ekki til aina á cíun

veiginu, og versluuar ólagiö á auuaii. 5«*^ er niál að

láta af |)eírri trú, aft landiö eígi líf silt undir fastri

kaupverslau, {)ar sem 400 ára reíusla saunar uógsamlega,

ab því lielir vegnaÖ vel án lienuar, og auuarra 400 ára

reíiisla, aÖ j)ví gjetur ekki veguaö vel meÖ lienui. Jeg

uiælist til, {>ar sem málefiii eíga lilut nö, sein sona

miklu varöar um — [)ar sem ekki skiptir minua eiin, ef

til viil , aö laudiö sje svipt [)riöjúu^i af öllu j)ess l>jarg-

ræöi — að ekki sje fariÖ e|)tir [)esskouar rökseindtim,

sein reínast kíuui ógildar, [)egar betur er aö gáö ;
og

{)að má ekki so til gauga, aÖ vcrslauiiiiii sjeu rammar

skoröur settnr aö ój)örfu, eður af rauiigum lnigarburöi

eiuum. Hvuruig sem biiiö Iiefir veriÖ i garöinn liingaö

tíl, er nú sá eiun til, aö leíta uírra bragða, og láta reíut

livurnig j)aii gjefast; [)ví ekki má so búið við uua.

muii iiú á síötislu öldiim vera búiö aö reiiia á Islandi

alla buiidiia versluii, sem meun gjeta sjer í hug leítt,

«g allt ai' lieíir ieut í ófæriim, og j)ó j)ví siötir, sein búii

varð frjálsari. Eptir j)ví sem frainförin og viliÖ cíkst

lijá oss og a efuum voruin, fer ekki bjá j)ví, aö menu

komist í skiliiiiig um, að j)að erii ckki biiidaudi lagaboð,

nje afskiptí fjarlægra j)jóða, scm gjeí'a laiidi voru veö

íirir {)v/, aö j^að lialdi li'íi, cöa bresti ekki nauðsiujar

síuar. er j)ví helst borgið so, aö óblíöa loptsius eöa

hallærín ekki graudi j)ví, {)egar verslnuin sprettur af

iuiileiidri rót
,
|)egar húii Iieíir so aukið krapta laiidsius,

að j)að er orðiö fært um aö draga sig cptir björgiuni,

sem laiidið sjálft helir á buðstólum til lands og sjávar,

og að draga sig cptir björginui úr ööruin löndiini, og

jal'nu henni niður millum lijeruöunnu með iunleadrl versluu



og flutníngum, f)egaT hana ber misjafut nb, fava versl-

unarefuíu aö feldu, og þá lialdast þau so við, að laudinu

sjc að borguara, J)egar Iijer eíus og anuarslaftar J>a?)

tvennt, sem raestu vehlur i öllum maunlegum atliörniiai,

rekur á eptir — neiöin á eíuu veíginu, euu ábata-

vouiu á hiun, og eiugar tálmauir, seai menuirnir hafa

til biiiö — eingin sjálfsköpuð víti hrinda bjargræðiaefn-

unum úv \n\ hoifi, sem best á við cptir ásigkomulagi

staða og lima.
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K[.ristjáni koinmgi 8. var leingi viö brngöiö firir vit, silt,

áðiir eiui hanu tók við riki. ÚrslairÖnr lians af 20. mai

f. á. um al[)íngis setníuguna i landi !ijer er og eítt af

kouuiigsverkum hans tiL marks um {)að. Aldreí heiir

Islaud {)eígi5 slíka gjöf af nokkruin konúnga sinua; og

J)ó eínhvurjum heföi einhvuru tíma litist gjefa auna(!)

cíiiSf hefði {)ó trautt nokkur auuar haft {)8r að lútnudi

ununæli og aöfevö |>essa kouúngs, sem gjöra oss gjöf

hanns hálfu dirmætari. ^essi úrskurður er {)ess vegna

jafumikiil vottur um stjórnarspeki og smekk gjafarans,

eíus og um gjæsku liaus.

Hann er, seígi eg, vottnr um stjórnarspeki lians.

Iljer er biijað gagnstætt {)ví, sem alineunt heíir tíökast,

BO ai^ öldiim skiptir. ^iiiS hefir aÖ undanföruu verið

venjan, að seuda hingaö lagasetníngar Daiiarikis, og kve?)a

embættismcnn lijcr álits um, hvaö af {)eíin gjeti feingiö

hjá oss lagagUdl; enu ef semja átti gagngjört ui lög

handa landinu, [m að laga {)an, scm best var5, eptir

eamkiuja löggjöf Dana. Embættismönnum vorum heíir

veítt {>ví hægra að koma {)essu í horíiÖ, eíns og til var

mælt, sem {)eím laungnm var kunnugri löggjöf Dana, enii

]iiii eldri lög sjálfra vor ;
og meö {)essuin hætti er

nœstum öil löggjöf vor ;í seínni öldum sniðiu eptir út-

lendum mælikvai-ria. Krislján 8. lítnr öi^ruvís á {)etta;
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hann biijar á Islandi sc>n aSrir hafa blrjaö Á Ðan-

niörku; liann bi(Vir íirst frernst buga að {)ví, seni

Islentlíngar bafa ráÖiö af, ineíian })eír seltu sjer iög

sjííifir, og aft iaga {)aí^, seni verður, eptir {)vi ; {)ví banii

|)ilí!st ineíga giska sjer tii , að [ni bafi lö^^jöfin bva&

best veriö lögiiÖ eplir IiÖgnrn laiidsins, bva5 best liigiit)

lil aö efia beíllir {>ess; og vjer vonum, bæöi land

vort og ríki bans uppskjeri nicð timanum nokkra á\Ögstu

|)ess, aö bann er í {)essu glöggskignari enn aörir.

5essi iirskurÖur er eíunig vottur uin sniekk kon-

úngsins. Maiin finnur, að Island befir kveikt Ijós vi'siiid-

Ðiina á norfturlöiuluin
, og bann ^iröir {)aÖ {)ess vegna

lítinn sa:indarauka ríki sínu, að íiriiTara {^jóÖerni {)ess tii

nmhnnar. Sæindin veröur líka ætiö bans aö Iiafa lekið

{)aÖ ráÖ upp , sem ölluin gjegnir best, seiu Islaiidí er

inest íraiufara von og áiiægja aÖ, sem Daninörku er af-

farabest og virÖuglegast; {)e8S vegna vill baiui befja aö

níu gainla, nafntogaöa {líiigiö Islendínga og lála {)aö bera

nafn, með reiitu; bounm {)ikir vanbrúkun á Islaudi aö

fara meö {)aö eíns og skattlandj sein ekkjorl baíi uni frarn

önnur skattlönd Danaríkis, og lueíra variö í aö láta {)aö

halda afbreítiugum s/nuin, enn aÖ uinsteipa {)eim eptir

háttuin Dana; Iiann álítur IhikÍíö, eíns og vera ber, meö

ináli sinu og saguabókiiin, jtjóöei'nkjeuni og lÖgum eíns

og beíöiirsveröar meujar inenlniiar fornaidarinnar , Bein

iiienluii vorra tíma sje skild aÖ ineta inikils
, og fara

sein best ineö. verÖiir Islaiid Danmörku til annarrar

eíns príöí, eíns og {)aö gjetur oröiö benni til stirktar.

]^]önnnm Jiefir tii {)essa ekki viljaö skiljast, uö norÖnr-

lönd ætti Islandi skuld aÖ gjalda ,
og aÖ {>aö ætti aÖ

iijóta fornaldar sinnar, og {)ó niætti öll norÖurlönd láta

Bjer annt um, aö Island gjæli varöveitt {)jóöerni silt sem

leingst og mál sitt og biæ fornlíinaniia á bátlum síiiuin

og stjórnarefnurn , og aö {)aö gjeli eíns og sögulaiid, aö

{)ví scm veröur, oröiö scin fullkoinnust afmálan og íúlkur
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gömlu tfinniina. Níifnloga^ur frclslsvinnr nolíknr í Dan-

mörkn hefir, að {)ví seni oss er af ritnm knnnugt, einii

lálið þeíta á sannast i orði*); Kristján B. liefír sint {>að

í verkínu.

•) Sjá Maancdsskrift for hittcratur VUl, 5?3 og /g*. ]^ar

seígir 80 ni(;ðal nnnnrs: **Aö entlinfj^u vcrð cg; að lcífn nijcr

u5 kuuui TÍð cinn liluf, aT [>ví cg hcfí nicð undrun ejcð, að

liöfundiirinn (riísins "Om dc danskc VrovindsÍalstœndcr mcd

speciclt Jlcnsyn paa Island, Kh* 1832"^ hefir ckki hítiÖ

hann niíklu máli skipta. A Tshindí cru að finna frum-

cfni þcirrar nið^jráTupunar, scin í 8 ahUr var pri'ði h'uulsins,

«g Iijá J>c8sarri }>jóð — er lifir lí BÖgiuiuni — lifir enn i

nnnnín*!;!!, scin ^ci'nid og- stundoð cr uicð hcíla<^ri lotnín^u;

J)css ve{j;na kvað J)jóðÍn licra í hrjóáli heíuiufílcga luun^nu

c|itira hinu hcíðursvcrða J>ínf^Í, J>ar scni fcÖur þcirra lei'ddu

i Ijóa lírajit Jíiuin aHan og dugnuð, scm «rð er á gjövt í

sagnarílniu Jx'írra og Ijóðinœhim Að cndurli'fgu að nlu

þessa níðnrðlíiiian — hinna kjærustii cndtirminníngu

J>círra — hcfði J>ví enn nich'a nð nicrkja íí Tslandi ; J>að

mundt sauieína hina liðuu tíuia J>círra lueð von dkoinnu

límannui J)að niundl vclíja u^iii Jjií sjálfstilfinníng,
J>á föður-

Inuds aiidagipt, cr hrátt mundi láta á sjá s/na nítsamlrgu

iramlfvæind i öllu áslg'koiniilngí laudsíns. A Islandi er J)ví

ekki so mjög {)örfá nð skapa öldángis nítt að stofni, Iicldur

niiklu frainar að vekja hlð gauila U|)p að níu, sjálfsagt nicð

öllum [)C]iu hrcitíngum , scui níí ti'minn útheímtir. Sú

ústæðan mælir }>unnig cínnig fram með J>ví, að Tslandi pjo

gjefið fullf rúa{)/ng sjcr i lagi, að })jóðiii iunilcga (Ísknr Jx-ss

og {)rúir {>að, og að {)ar cr að finua fustnu sögulcgau grund-

völl, scm J)cssi uiðiirskipan gjcti niindasf á cptir ásigkom-

ulagi J)j(íðariniiar. A þcnna skoðunar iiiáln hcfir höfiindur-

ínn nð cíns drcpið á so sem tvcíui stöðuui, cnu eg vildí

hann hcfði horið nicíra niál á J>aun hlnt, og skuðað út í

œsir.^* !t^uda lialdviu Eíuarsson , sem [>(> var uicð þcíiu

frciustu Innda sinna, vnr J)anuíg ckki iiicír cnn so kominn

í skilning um, hvaÖa fjársjííð Tslaud á, J>ar eeui er fornöldin,

og livaða rjettindi og skildur {inð hcfir hj(u* að lúlandi.

Jað er ávögatur Jx írvar uppHsíiignr, ecm eíðan hcfir færst

lil Danmcrkur, og Jicss vcgna luuu ÚÉikiIíð filcstum á Islandi.

J.ið væri betur, að ckUi irði sagt um dsb, {)cgar v>or eruiu



70

ÚrskurLHiriiui af 20. maí er vottur uin gjæsku
konúiigsius: haiiii ver(!)ur ætlast til f)eirrar nieutunar

lijá oss, íirst vjer niólura J)eírrar lieppui, seni Ölluni

J)jí)öuni It'ikur öfuiid á, er liennar er tirirmunað , aö

eíga uafutogaða, staka fornÖId, aÖ þá muiii oss, eíus

og öllura siöuÖuin |)j()Öum, ekkjert dirmætara og lielgara,

eua meujar heunar, þá muni oss eiugin gjÖf betur koma,

enn sú, sein veítir uppörvan til aÖ endurlífga haiia, eíus

og samboÖiö er ásigkomulagi staöa og tima. Uetnr aÖ

Isleudiugar skildi tilíiniuugar konúngsins og kjæmist við

af J)eím; betur |)eir vissi, hvaö dírmætan fjársjúö þeír

eiga, þar sem er fornÖId þeírra og menjar liennar; betur

J)eir fiudi, hvaö dirmæt sú gjöfiu er, sein lætur J)eim

kost á, í firsta sinn aö nota sjer J)essa Iiagsmuni, og

J)eíin lærÖíst aö hafa J)au not henuar, sem gjafariiin heíir

til ætlaö. Vera kann, aö Islendíuguin sem nú eru uppi

hafí enn ekki, sem skildi, lærst aÖ meta og elska J)aö,

sem J)j()öheiÖur J)eirra er fíjíginn í, enn vjer eígum aö

J)ví Yisu aö gáuga, aö kiuslódiii, sem upp er að vagsa,

takí J)i'irri frain, sem vagsin er, í viröingu firir mcnjum

forntímanna og uiðurskipuuum forfeÖranna, eíns og i auu-

arrí nicntuii; og so mikil cr meutuii Islands nú J)cgar

oröiii , aö cingiuii er sá ineö iiokknrri luigsuu, aö ekki

haíi hann tekiö gjöf konúngsius fci'gins hendi; og cíiis

og Islendingar cnu í dag hafa J)aÖ af fcðrum sinum , að

giiugast mest íirir góðn, cius er óhætt að fulliröa, aö

hvurgi í rikinu haíi J^eím tilgángí rjcttarbótarinnar af

2H. maí 1831, "aö kuita Jiau bÖndiii cnii fastara, er sam-

nö lcsn ril feöru vorra, oíns og epckingur uiiii kjcinst aö

orðí viö nnnað tækifærí: "Mvnii lásu rU furniiianiin og

skihlii cklijcrt, incnn sökktu sjer niður \ {)au og la'iðu cl<k-

jcrt, nienn dáðnat nð Jxíím og t<íku fxí ekkjert ciitir, nf |>vi

nicnn Ii<ifÖii cKlíjert nf uiiilii J)círra." (" Eiigeffitofis Tanker

om Nalionalopdragvlsc", hs, — cin aC |)cíui btikuui,

seiu allir ætti aÖ lcsu og tuku til cptirbrcítni).



eína konnngsæltina við j>jóðiaa", beltlnr ov^ií^ framgcíngl,

eun cíumiU A Islanili, cplir |)a?i liinn áöur ucfiuU íir-

sknrftnr af 20. maí varft {)ar knnnur.

lljer viil so heppilega til , aö fiaö sera landsins

gngni, landsins ósknm muiuH samkvæmast, ef {lað sktldí

rjettilega {)arfir sinar, {)ab er cínmitt sá vilji konnngsins,

sem hann Iieíir berlega ifir líst, og fólginn cr í {)essu

{)rennu: a5 {)íngiö, sem oss er íirirhugað, sje sem lík-

ast hiuu gamla al{)íngí að oröiÖ gjetur, sje haft á

sama staö, og {)íí, eíns og sjálfsagt er, hafi sama
nafn. A5 {)essum atriöum skulu {)ví lúta eptirfiigjandi

luigleíöingar vorar.

Oss er lijer cíngaungu vísaö til fornaldar vorrar,

Firsta og fremsta skildan {)eírra, sem raál {)etta er á

hcudur faliö tii rannsóknar, veröur sú, aö taka alla

hina fornu al{)íngisskipan vora til grandgjæfi-

I e g r a r í h u g n n a r , I e g gj a Ii a n a t i I g r u n d v a 1 1 a r

,

og í staö {)ess, eíns og mönnum er tíöast, aö leíta van-

kvæöa á að Iialda í og innlcíöa forna siöu, a viöleítni

{)círra eínmitt aö miöa til aö riöja burtu ölluin

vankvæöum, sera virÖast rísa af breítingnm og

íísigkomulagi tíraanna til Iinckkis binu gamla, og

halda ekkjert, sem aö fornu hefir tiÖkast, aÖ firra bragöi

íHUÖgulegt af hugarburÖi eínum. Ef {)essi aÖfcrð

,

{)es8Í viölcítni er höfö í firirrúmi, munn vankvæöin á aö

uppfílla vilja og boöorö konúngsins eíns og skildngt er,

reindar veröa haröla fá, Kjcttarbæturnar um fulltrúa-

i{)Migin í Danmörku koma {)ví {)essu máli ekkjert viö, og

{)á er rjetíast aö fariÖ, ef raenn, meöan {)aö er rann-

sakaö, Ijeti {)ær liggja milli blnta, eíns og væri {)ær ekki

til, {)ví {)ær cru aö so vögsnu máli ckki til annars, enn

aö lcíöa á cldri afveguna, sem Islandi hafa oröiö ollandi

80 niargra hörmúnga, aö löggjöf {less var sprottiu af

útlendri rót.
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Stjííriiarlögun Islendínga liiii forna, á me?)an {)j()ð-

slj('>rniii var hjer, liefir jafnaii verift a5 uiulrum liöfÖ,

{>ar sem lu'unar er gjeti5 i úlieiulum ritnm*), enn tvö-

falt aí^dáauicg og eptirbreítnisverö veröur hún, {)egar

litiö er til landsins, sem liiin var búin tii handa.

Ilún er so lögiiö eplir eöii og lifernisháttnm {>essa lands,

eíns og {)eir veröa aö vera, aö {)aÖ er elíki kostur aö

íminda sjer aÖra stjórnarlöguii , sein hjer eigí betur viÖ,

{)egar á allt er litiö. ^^g^^ fariÖ er aö viröa firir sjer

al[)íugiö foriia, {)á mun meíga telja {)ví {)etla tveniit sjer

í lagi til eínkjennis: aÖ {)aö var {)j()Öfundur laudsius

og s tj (h* 11 a r f u n d u r {) e s s. ]^aö var að eínu leilinu

iiokkurskonar all)j(>öleg háU'ö til vakniugar andauum, tiL

skjemtnnar og glaövan'öa, og náöi aö {)ví leíti til allrar

{)jí>öarinnar ; aö hinu leiliuu var {)aö fundur hclstu manna

Jandsins í þeim tilgángi, aö semja {)vi lög og dæma i

málum manua, löggjafa fundur og efsti dómst()ll land-

sius. Ilvurttveggja var jafnnauösinlegt og verÖnr {>aö,

•) I allri niöurskiiiaii þcssa iólks — scígir Mullet — gjefur

ii5 líta lu'cinustu afmálan tillincigínga þeírra liinnnínga.

^cíta cr 80 íí{)reífanlcgt, aö {laÖ cr auÖðjcÖ , nicnn liafa

hvurkí vcriö ú búÖuni áttuin, njc gjört niinstu tilrnun lil aö

liaga {)c9su íiöruvís, áöur {)cír iröi sáítir á sljíírnarh'igun-

ina. j^essi gjörvalla sljíírnarlögun koinst á nnuðúngarlnust

og af sjálfsiláöuiu; og eíns og liunáníj^sílugurnar l)iggju l)iír

sín, cíns fiindu Itilcndíngar uf liappalegri eÖIisIciÖálu , er

{)cír l(>Iiu sjer bústaö á cíöieí {)cssarri, hina fögru sljóru-

arlögun, {>nr sciu frcIsiÖ cr, cíns og vcra á, grundvallaö li

{ivf, nö hiniini i'iuislegu grcínuui valdnnna cr víslegn eund-

urdc/lt. Af {>vi, hvursu {)cssu cr firir komíÖ, má ejá, hvnö

annt nilcndumcnn {x-ssir og afkoiucndur {leirrn Ijetu sjcr

um, aö haldn i rjettlætiÖ og nö linekkja ofrikinu. Knda

drottnnöi Icingi lilslandi ineirn frelsi, og {)ar var (íhuUarn,

cnn i nokkru ööru riki í Noröurálfunni
; og Jjcgnr aÖgjætt

cr, aö {ictla {>j(íöriki var sctt á stofn á liuiuiu vanþekkíng-

arinnar, vcröa nicnn að dáet nÖ spcki {leírri, scm grundvöH-

urinn er lagöur meÖ. (Vc^ping: Normanncrncs Sötogc, vcd

Pctcrscn, hls. 311),
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90 lciiigi som landii^ blggist. Sil^íin [}cUa al[>jóMcga

saniiicíli tókst Míin niulannm kom [)aðaii ekki lcíngiir

iipplíí'gan , hcíir líf [)jóÖarinnar eíöst í cleiTÖ og (Irniiga,

cnn framtaksemi og kjaikur horíi?). T^jer í Íandi hagar

so til , aö higgí^ir crn strjálar og litið samnciti ineö

mönnnm, enn vctur lángnr; og [)egnr menn alast npp

og sjá ekki til annnrra, so n'S ínwm slíiptir, verftu [)eír

líkari viðnndri enn mcnnsknm mönnum, og eíns og komnír

lít nr sjiífarhömrum , nema ráö sjeu vií^ höfð. Stjórnar-

lögnn fcðra vorra var, jafnt og lifernishætlir [)círrn, öll

lögnð til að ráöa bót lí })C8su, til aö hrcssa hugnnn mcr>

glaöværöinni, og jafnframt gjöra hann bctnr lagaöaa til

kailmauulcgra athafna. J>css vegna vorn fólksfundir i

JÖg leíddir, scm allir urðu i\h koma lil, scm til voru

kvaddir, og á [)eím vnr ank aiiunrs margskonnr skjemtua

um hönd höfð; og rjettargánguriun gnmli, so brotinn og

umsvifamikill , sem hann aö ööru leíti var, var [)ó að

J)ví leíti góður, að hann með öllnm [)cím kvi5ai]jÖlda

,

sem viö [)urfli í málaferlum, eíldi samncíti mc5 mönnnm,

Siöan menn hættn aÖ eiga eiun snmkomustað úr ÖIIu

Inudinn til snmcigiulegs ráöaneitis, liefir sinn fjórdriiignr-

inn aliopt stefut i hvurja áttiua, cítt lagaboÖjö rekiö sig

;i anuati, cíun cmbættismaÖuriun brotiÖ niöur [íaö seni

annar biggöi. Hjcr cr oss [)á eínsætt, aö tnka upp aptur

skipan forfeöra vorra, og lÖglcíÖa aö nín [)íugiu [)eírra,

scm mest kvaö aö, enn {)að voru [)essi tvö: hjeraös-

|)íngin eður vor[)íngin og alþingiö.

ÞaÖ er kunnugt, að forfcöur vorir skiptu landinu í

fjóra fjórðúnga, eíns og síðan hefir haldist, enn hvurjiim

fjórðúngi aptur i [)rjár [)íngsóknir, ncma uorÖlendinga-

j'jóröúngi, scm skipt var i fjórar. Aptur var hvurri

[)iugsókn skipti i 3 goöorö, því 3 hof skildi vera í

hvurri [)ingsókn, enn einn goöi skildl hafa tilsjón með

livnrju hoíl; goöar voru [)ví 9 i Iivurjum fjórðúngi [>eírra

[>riggja, cnn 12 í norölendingafjóröúngi
,
og samtals 39
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Kjalariiess{)íiig, Ariicss|)Mig og UíMigárl^lng; í anstnrðínga-

fjórÖúngi Ska|)tafclls|)íng, Kiöjafell8[)ing og Snnnudals-

fííng; i nor?)lendingafj()rðúngi ííngeíarþíng, VaölaJ^íng,

Ilegrauess\)íng og Ilúuavatnsjííng; i vcstfuöíngafjórÖúugi

f)orskafjarðai*|)íng, ^órnessþíng og ÍjÞverárþíng, Má lijer

af sjá, aö í {ireinur firstncfudu fjóröúuguuum fara saman

Jíiugsúknir hinar fornu og sislnskípau sem nú er. 1

vestfiröíugafjórriúngi eru ])íngin fæiri, enu síslurnar, so

ac) íleíri síslnr veröa í e/iiu {)ingi. Sjerhvurt {)íng eiiur

])íngsóku átti siuu ])íngstar), og skildu allir, sem {)íug átlu

aö sækja cÖa raái hófðn aÖ kjæra, safuast ])ar að vor-

])íiigi cíus og mælt er í lögnm: "Vjer skulum eiga vor-

])íug á landi vorn; skuln goðar {)rír cíga {)ing samau.

5eir skulu eígi cíga {)íng leíugra cun viku{)íng, og eígi

skjemmra euu fjögra nátta ])íng. Vor{)íug skulu ])e/r

eíga eígi seiuna eun 6 vikur sje af sumri, og e/gi firr

enu 4 sje af sumri" (sjá Grágás, þíugskapaþátt 37. kap.).

Tii ])essarra ])ínga salnaðist múgnr og marguienui; gjetur

])eirra opt í sÖgnm, cuda sjer enu í dag víöast merki

])e88, hvar ])au voru haldin. J>ar voru allskouar málcfui

um hönd höfö; hvur {)e/rra {iriggja goöanna skildi })ar

iiefua 12 menn i dóm, til aÖ skjera úr ])eim máluni, scni

iil likta urÖu le/dd / hjeraöi; hinum var vísað ])aöan tii

al{)ingis. Vor{)íngin voru þaunig að uokkru lcíti undir-

bún/ngur al{)íugisius.

5es8Í v r {) í u g i r ö i n ú f i r a t o g f r e m s t a ö

takast upp aptur, og œtti {)au að itri lögnu að vera

8cm líkust hiuum fornu, ])ví endurminn/ug foiutimanua

má sjer so mikiÖ eptir ailra {)jóða reíuslu, aö mcnn ætti

ekki að leífa sjer að vikja af {)vi, sem ])e/r hafa til sett,

enda í minstu smámunum aö nauðsinjaÍHusn. Euu hjer

viröist og draga 1/til nauðsin til aö ])vi lciti, sem vor-

])/ngín suertir, ^í^gsóknirnar ætti að halda sö m u

stæröum og í fírudiuui og hc/ta cins, og {>iugin huld-
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ast á öllurn sömii stöðum, sem [)nu voru hahHn á,

J)ar sein {)ví verÖur meö uokkru uióti vi?) koiniö. ^au

ætti a?) lialdast á hvurju ári eíns og vorþíugiu göailn,

og aöal[)ing(lagurinn ætti jafiiaðarlegast aö vera 20. maí,

er konúngsúrskuröurinn cr dagsettur. ÆUi sá tlagur

lijeÖan af aö vera })jóÖhátíö vor Isleudinga. ]^inghald

})etta iröi |)á og i s a m a m u u d
,

og vorþíngin voru

haldin. ]^aö dregur e/ugi nauÖsín lii aö vikja frá skípau

forfeöra vorra i neínu {)essu; {)ví Iivaö first viðáttu l)ing-

sáknanna áhrærir, j^á er öll naiiösin á |)ví, aö eíiin aÖal

{)íngstaöur sje tii, Iianda hvurri síslu, og'[)aö gjetur óvíÖa,

enda i stærri sísluiuim, oröíö lueö so mikluin eríiMeíknni

lirir bændur aÖ nálgast ]iings(aÖinu (})ar sem })eír sjaldii-

ast })irfti nö feröast til haiis ineir enn i inesla lagi ru

sera })íngmannaleíö), aÖ slíku sje gaumur gjefandi í sani-

anburÖí \Íö [)au not, sem leíöa af al[)j()ölegu samneíti

manna mcÖ so margvíslegnm hætti. Bæri slíkar [)íng-

reíöir luiklu fremur aÖ álíta eíns og gamanferÖ (sem

aungan físii aö hafa sig uudan })eígiö) , enn uokknrii

bíröarauka. Mönuum licfír eiin ekki lærst aÖ fara 80

meö tímann hjá oss, aö })esskonar feröalög gjæli heítiÖ

vaubrúkun hans, sem })eim væri hlifanda viö; so mörguni

dögunuin er, hvurt sein er , eítt firir lítiö. Reínblan

sínir, aÖ })egar möununi lærist aö verja tímum til áuægju

ejer, lærist þcím og aö verja öörum tímum meö {)vi

meíra fjöri til aö af Ijúka skilduvcrkum siiiumj og })cír,

sera raest kvarta um tíinaleísi, gjöra laungum minst,

DcifÖin og aögjörÖalcísiö heUr hjer í landi fariö i vögst

aÖ sarna skapi, scm hreífíngu og glaÖværönra fækkaði;

og vjer mættum })ikjast g(>öu goldnir, ef [^etta færöist

nær gamla liorfinu aptnr, {)ó vjcr iröum aö vinna til að

sækja fleíri mannfuudi enn aö undauförnu. ^iiigaskip-

anin forua æltí })vi uö halda sjer alstaöar i landíuu; [)6

cr eígi meÖ {)\í tckiö Urir, aö i tvcimur víöicudustu sisl-

unura, Skaptafellssíslu og 5í"ge»iirsíölu, irÖi {)íugsökuinni

6
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slvipt I tvo hluti, ef {lingmönnnm litíst so, heUlur enii

að GÍga eitt f)fng i ölluni, ho að, til aÖ ininda, Skaptarells-

])ings(>kn, sem liggnr firir austan Ilreíöamerkursand, œtli

jiíngstað sjer, eöur væri lögð til noestu þíngsóknar firir

austan, og sÖmulcíÖís I)mgeiHr{)ings<>kn ætti annaii |)ing-

staöinn firir austan Rtíkjaheíöi. Samn er að seigja um
5orskafjar?ííir{)íng, aö J^ar gjæti veri?) fleíri {)íngstaöir,

|)<) nai'niÖ Kje láliö lialdast. Annarstaöar ber aunga nauö-

sin íil aö skipla ]»íngsóknum. Ilvaö nú viövíkur slöö-

unnm, er {>jngin vorn hahlin á i firndinni,
J)á crn J)eir

nálægt miöri |)íngsökninni, og optast so lieppilega valdir,

aÖ ekki er kostur á aö breíta {)essu lil batnaÖnr. Ilvurnig

ætti menn, tii aÖ minda, aÖ íminda sjer nndir eíns fegra

og haganiegra |)íngstaö, enn Jhigeí í Skjálfandafijóti?

f>aö er sjálfsagt, aÖ ekki mætti vera irkt tand J)ar sem

{)íng eru haldin; {)vi menn iröí aö hafa f)ar stiingu til

búöagjörðar og útrími nokkurt firir hesta. Búast má viö

elík búöargjörð virðisí; mörgum ærnin og; ónauösinlegnr

kostnaöarauki, og J)eír haldi, aö á manutais{)íngum me/gi

öllu J)ví fram koma, sem hjcr er ætlað vorl^íngunum

;

enn reínslan sínir, aö manntalsþingin , eíus og f>au eru

haldin víöast livar, eru einhvur daufiegasti fundur, J)jöö-

arandannm miklu freinur til iiiönrdreps enn upplífgunar,

og aÖ a]{)íngismanna kosníngiu t. a. m. gjæti á so fá-

mennum {)íngum meö eíngu móti fram fariö, so aö lagi

færi; enda mundi kostur, að ' minsta kosti firir næstu

sveítirnar, aö steípa saman manntalsj)ínginu viö vorþingiö,

og aukast Jiíngmönnnm J)á
ekki feröir, ef báðum J)ing-

unum iröi komiö af í eínu; f)ví {)ó f)ingleíöin iröi nokkuö

leíngri og viöstaöan á f)ínginu, heldur enn f)egar f)au eru

haldin í hrcpp hvurjum, {)á er f)ó varla siikt aö telja,

raeöan ekki er meíra enn dagleíð til J)íngstaÖarins; enn

allir sjá, hvaö eíslumönnum iröi gjört hægra firir, J)ar

Bcra slíku iröi við komiö. Aö ööru leíti gjxti búöargjöröiii

«kki oröiö mjög koslnaöarsöm, cf menn hcfði eannig í
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()tíS8u aMVr?) forfeöra vorra, aft pjöra iíir tæUnriiar mcð

tjölddiii. ]Þirl'li lijer |)vt síðiir vauda^ati tiinlMniat^^ seni

ekkí er ætlast til að hafa uot [)essa ueaia l/tinii tínia

ei'nu Kinni á ári. Á vorfiriigum |)essum ætti nú inargs

liáttar efni að veröa um liönd liöfð. ^nr mættí, ef til

viil
,

senija hriiiaðarskírslur, iVarntelja fje til tíundar,

ráðstafa lausafólki og gaungumönuum. ]^ar ^jæti mcnn

borið sainan ráð siu um allt , sem til [)ingsóknarinnar

(sislunnar) [)arfa fýæti horft í búnaðar, versluuar og

hjeraÖssíjórnar cfnum. ^i^tí aö birta öll higaboð og

auglísiugar, eem almenningi við koina; enn sjcr í lagi

ætti [)ar að kjósa [)jÓL)fulltrúaiia til lÖgrjettnsetu á al-

J)íngi og skipa (irir um al[)íngisreiðir.

Nn er að iíta á, hvurjir velja ineígi lÖgrjetlu-

menn og livnrja til I ö grje 1 1 um a n n a meígi taka.

Virðist hjer eíga að vera aöaireglan, að láia [)aö hvurt-

tveggja, al[)íngisnefuu og al|)ingissetu, vera sem fijíílsast

og fæstum skilmálum bundið. Jað færi varla so, f)ogar

valið er í margra höndum, aö ekki iröi [)etr valdir, sein

líklcgastir eru firir vits sakir og vilja, og slíkir eru best

kjörnir til al[)ingissetuunar
,

hvurnig seni ástatt er firir

|}eím aÖ öðrum kosti. iÞaö virÖist {)ví ckki ástæða til

aö meiiia nokkrum að taka [)átt í valinu, sem t. a. in.

hefir veríö 5 ár viö bii, og ekki uítnr nie heíir notið

eveítarstirks. Sama er að seígja um hvurja [)á aðra,

eem eru cígendur aÖ so sem 100 dala virði í fasteígn.

I Norveígi meíga allir norskir borgarar velja fnlltrtía til

[)jóðfundariu8 (slór[)iugsins), sem hafa 25 ár á bakí,

hafa verið biisettir í landinu i 5 ár og dvelja [)ar, og

annuðlivurt eru eða hafa veriÖ í embætlum, eðnr eíga, eÖii

i meír eiin 5 ár hafa liaft til biggíngar, upp til sveita

jÖrÖ, sein inetin <fr aÖ dírleíka (matriculeref), eÖa hafu

borgarrjett í kanpstÖLium, eöa eíga [)ar eÖur annarstaðar

við sjávarsiðu, þar sem skip leggja að til farms töku, garö

cða lóö, seiu ekki cr minna cnn 300 dala virði. ^essir

6*
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kjósa nú alJir nokkra mcnn til fnndarins, og {)ó flcíri,

enn {)ing8ctu eíga; enn [)eír, sera í valinu eru, hlutast

aptur nin sin á milli, hvurjir af þeím fara skuli, og má

eínginn undan skorast, sem til er kvadilur, nema hann

haíi iögleg forföll eða hann hafi vcrið á tvcímur fund-

unum næstu á undan. ^ví heldur sem á Istandí er

nicíri fátækt og minna mannval enn í Norvui'gi , eru

Jikindí jlil, að niinna sje áskilið til ai{)íngisnefnu hjer

enn f)ar. A hvurju {)ingi mnndi best a?) hafa eína 3

menn, sem af {)íngmönnum iröi til kjörnir til forstuöu-

manna, meðan valdir eru al{)íngismenn.

Nú er aö víkja máliuu til alþingis. Al{)ingisferííiu

var eínhvur mesta listisemdin feöra vorra; {)eír bjuggust

til hennar leíngí íirir fram. 5*ígar menn hittust á vorin,

var almennt íirsta spurníngin, hvurt {)eír mundi rífta til

al[)íngis í sumar. Allir, sem nokkurt raannsmót var að,

tókust {)essa ferö á henÖur jafnabarlega á ári hvurju, {)(S

eíngin nauðsin drægi til, Mcnn mæltu sjer mót til al-

[)ingÍ8reiðar, lÖgöu fund meö sjcr á al{)íngi. Kvennf<)lkið

fíSr {)ángað, til að sína fríi^Icik sinn, og spjátningarnir

{)eistu {)ánga(!) af skipsijöl jafnsnart og {)cír uröu land-

fastir, til aö láta sjá fötin sin og seigja tíöindin lir iit-

löndum. ;Það var sannkaliaður glcðifnndur {)j()ðar-

innar, sem öllum til boða, cr vildu. Eun al{)íugið

var líka stjórnar fun d u r, og að {)ví leíli var mcÖ

lögum á kveðið, nær {)að skildi halda og hvurnig og af

hvurjum. í>eir, sem málum áttu a& gjegna, skildu komnir

til {)íngs að fimratudagskvöldi, {)egar 10 vikur voru af

sumri, eður firsta dag 11. sumarvikunnar; {)ingið stóð

ifir 14 daga. Goðar skitdu allir koma til al{>ingis að

forfaltalausu, og hvur goði nefna til mcö sjcr so marga

menn sem [)urfsti tii at*^ gj^gna al{)ingisstörfnm af hans

hcndi. Enn þessi al{)íugÍ8Störf voru tvennskonar, eöa:

f)ar voru tvennskonar efni um hönd höfö; {>ví menn

áttu þar Bamkomur til lagasetninga og til dómsaö-
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gjörða i |)eim raálum, er lil all>íiigis voru lögft; var

þaö lögrjettau/ sem Iiaföi á Iieudi hið firra staríiö. Staö-

uriuu var ákveöiuu, sem lögrjettuua skildi lialda á; um-

liverfis^lögrjeltuua voru þrjár raöír bekkja liauda f)eím

aö sitja á, er lögum'^áttu aö ráöa, I lögrjettuuui áttu

allir goöar sæti, ekildu {)eír sifja á miöbckkjuui ; euu

|)ar eö í norÖleudíugafjöröúugi voru 12 goöarnir, eun í

luurjum liiuiia ekki nema 1), {)á skildu goöar úr {)eím

{)remur fjórðúuguuum eun taka meuu meÖ sjer, eiuii

íirir hvurt {)ing, so að á miöbekkjum irÖi alls 48 meun,

12 menn firir fjóröúug hvurn, og aö auki lögsÖgumaöur

og biskupar. Jai' ^ áttu^allir {)eír, sem á miö-

bekkjuuum sátu, aÖ kjösa til lÖgrjettuuuar síua 2 menn

hvur, tii ráöaueítis sjer, aiinau á bekkiiin fírir framan

sig, hinn á bak viö sig. Voru {)aunig á hvurri bekkjaröö

48 meun, eöa alls 144 menn, sem viö lögrjettuna voru

riönir. I lÖgunum (Grágás í Lögrjettuþætti) fer um allt

{)etta sofelldum oröum : "Lögrjettu skulum vjer og eíga,

og hafa hjer hviirt sumar á al[)íngi, og skal hún silja í

{)eím staö ávalít , sem leíngi Iiefir veriö. ]^ar skulu

pallar {)rír vera uiuhverfis lÖgrjettuiia so víöir, aö rúmlega

meígi sitja á hvurjum {)eírra fernar tilftir mauua; {)aö

eru 12 meun úr fjöröúugi hvurjum, er lÖgrjettusetu eíga,

og lögsögumaöur umfram, so aÖ {)eír skulu ráöa löguin

og lol'um
;

{)eir skulu allir silja á miöpalli, og {)ar eiga

biskupar vorir rúm, "^cív 12 meiiu eiga lögrjettusetu

úr norðlendmgafjóröúngi, sem fara meö goöorð {^au 12,

er {)ar voru {)á höfö, er {>eír áttu {)íng fjögur, euu goðar

{irir í {H'ngi hvurju. Eun í öllum fjórÖúugum öörum, {lá

eíga menu {leír í) lögrjeltusetu úr fjóröúugí hvurjum, er

fura með goðorð full og foru, {)au er {)á voru {irjú i

vor[)íngi hvurju, er {)iug voru {)rjú í fjöröúngi hvurjum

{leírra {iriggja; enda skulu {)eír allir hafa meö sjer maiiii

eínn úr {)íngi livurju enu forua, so aö {)ó eiguist 12

raenn lögrjettusetu úr fjóröúugi hvurjum. Enn forn
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goÖoi'ö iiorrileiulíiiga öll cru fj^röiiiigi skjerri ac) al{)íngÍ8-

iiefnu viö fiill goöorð ömnir öll á laiHli lijcr. !Þaö er

og uin ()á meiiii alln, er so eíga lögrjettusetu , sein iní

var tíut, ö5 þeirra livur á aö skipa tveíni inönuurn í

lögrjettn til iiinráöa meö sjer, öörum íirir sjer enn öörum

íi bak sjer, og síunm f)ingmönnuin ; \ni veröa pallar akip'

aíjir til fulls og fernar iilftir manna á hviirjum palli."—
"5ar skulu menn rjctta tög si'ii og gjöra nimæli, ef vilja

;

|)ar skal beíða möununi síknulei'fa allra og sáttaleífa

|)eírra allra, er ei'nkalofs skal að beíöa, og margra lofa

aiinarra, so sem tínt er i lÖgum. ^nh skal allt nietast

BO í lÖgrjettn , sem lofaö sje , er eíngi raaftur neitir

,

sá er lögrjettusetu á." Lögrjettan ásamt lögsögnmauuí

var og skild aÖ gjefa mönnum nrlausiiir, er |>á greindi

á, livaÖ lÖg væri. Lögsögumnöurinn var aö nokkrn leíti

formaður lögrjettunuar ; hann skildi kalla lögrjettumciiii

i setur til atkvæöa, j)egar honuin litist, og lísa J)ví að

iÖgbergi íirir al[)]5ii, sein i lögrjettunnl var aö lögum

gjört eöur úrskurðaö. Iljer aö auki var hann skildur at

iit[)íöa lögin íirír ötlnm, er {)ess leilnön; hann skildi hafa

sagt fram í almenníngs áheírn lög öil á Iivurjum þremnr

árum, enn {)áttinn um {)íngsköpin eöa málsfærslu aöferö-

ina á hvurjn sumri. embættí skiídí Iiann lialda

í 3 ár, og mátti |)á velja hann aÖ níu. Firir starfa sinu

voru honurn ánöfnuÖ á ári 2 hundruö vaömála og helm-

íngur af Öllu sektafje, sem dæmt iröi á alj)íngi.

Ilvað nií dómana álirærir, {^á álti hvur fjóröúngur

landsiiis dómstól sinn á atþíngi, og voru j)aö þess vegiia

fjóröúngsdómar kallaöir. Voru menn í hvnrjum |)e88-

arra dóma, cr dóm skildu npp kveÖa; {)ví Iivur goöi var

skildur aö nefna eiun mann til dóma íirír sína hönd, er

best {)óUi til failinii firir vitsmuna sakir og aiinarra

hluta. Dóiunrnír föru {)anuig frain á 4 stööiim í senn,

so málum iiöi heldiir lokiö, áöur {)íiiginu siili. Dómum
{)es8um var ekki markaöur staöur, heldur átti lögsögu-

«



nia&ur ntí seí^Ja firir, Iivar á {>ing!nu dóma {>essa skiUU

Iialda í Itvurt sinn. Enn er a5 gjcta íiintntardónisins; liann

var firír alit landið sanieíginlega og var ákveÖiö i lÖguni,

Iivai^a mál [>ar skildi liafa nin höud. Skíldí nefna í {)auu

dóm eíun maun firir hvurt goöorr) hiö forna, {)að er, í)

meiui úr fjóröúugi hvnrjnm. Euii {)eír goöarnir, sem

fórn meÖ uí go^orft — j^ví meÖ tiiuauum túku meun npp

fleíri goöorö eðiir skiptu hínnm eldri í fleiri hluti —

,

skildu nefna eína tilflina i dómiuii, 60 í houum irM 4

lilftir mauna, 12 meun firir fjóröúug Iivnrn. Fimmtardóin

skildi jafuan halda á sama stað, er lÖgrjetta var haldin.

Nú er að víkja málinu tii vorra tírua; og eru \m

fírst varla likindi lil, menu íröi ófijsari til al[)ingisreíÖa

nje Iiefði miuui nuæ^jn af {)eiin nn, heldur enu í fírnd-

inni. ^ncr iröi euu eitthvurt ufiugasta meöal til aÖ

1 1 fga u p p a n d a n n og ef I a s a m he I d i m eÖa I lan d s

-

mauiia. 5«*^ er vouanda, aö |)jór)arandinii glæddist so

bráðnm, að f>ai!) {)ætti ösviuna af hvurjum, sem nokkurt

mannsmót cr aö, aö hafa ekki komiö á a!{)íng. Jaö var

ekki orðih mikiö eptir af al{)íngiuu gamla nuna á seiuustu

arunum firír aldnmótin undír {)aÖ að |)aö var af tekíð

meö öliu; og {)ó höfum vjer Iieirt af J)eim niÖnuum, er

á þeím árum fórn til {)ings, aÖ f)eír telja f>nð áuægjuleg-

ustu daga æfi siniiar, sem {)eír dvöldn á {)iugiuu. ^ar

gjekk á sifeldri gleM ng skjemlau; sniiiir reindu hesta

si'na á e/ruunm vi5 Ö.xará eöur |)reíttn fángbrögö, abrir

sÖfnuLiust 1 Alinannngjá til sauugva; uokkrir neittu sjer
f

i\ vatuiun. á euu liarla vel viö, aÖ Isleudíngar

safnist i'ir öiiiiin áttuiu saiuau á al[)ingi, so sein liáH's

máuaöar tínia, meöau fegnrst er sumarsiiis, til ab Iieír)ra

miuuíngii f(^öra siiina ng sltjenita sjer. 5ö vjcr búuiu í

höröu og afkoaiulillu laudi, ()á er {)ó hamíugjnuni so

íirir {)akkaiida, að vjíír {^nrfiuu okki að {iraílka eíns og

vínnndrr, og sjá aldreí glarian dag. Ef oss íærist ni)

brúka tímann til erfi?)is eins og vera ber, ;nika afia



8S

vorii ineT) |)vi móti, ]>á muii Ílestum takast a?) hafa so

mikið afgáiigíí, hanii ^jeti e/U iiokkru tii skjeintuuar

pjer. sumíirið sje sl^itt, \}á Iieíir þa^ nógar uiiar>-

senidir á f)ot!)st(>lum, oss til ánægju. Iljá öllum [)j :)ðum

cr þat) tílt, ab verja iiokkrum kafla, me^an fegurst er

sumarsíns, til að skjemta sjer vit^ náltúruna; livi skildi

Islench'iigar ekki kosta kapps um [yhiS lika, |)ess heldur

gem suinarsins hjá oss nítur skjemur við> og aldreí er

líminn hetur íailinu til ut) Ijctla sjer upp, enn eptir f)aií)

voröiinum er JokiÖ fje rekiÖ í afrjett, eiin heiaiiuir

fara í hönd, enn erii |)(5 ekki komuar. ^á eru veigír

or^nir g(>^ir, dagurinii fagur Jaungum, enn iKÍttin ItjÖrt

og stutt. ^tissum tíma er hvurt sem er óvíöast varift

til stritvíiinu, lieldur til kaupntaðaferc'^a og sl/ks, |)ar sem

áuægjau fer jöfnum felum me5 nitsemínui. Enn slíkiim

sísluuum f»jetur vel or?)i5 framgeingt
, {)ó meun aunaö

veífiÖ gjÖri krók á götu síua til kiuua sjer laudi?) og

iuiibiía jiess; og er J)á eínsætt, a5 lcita [^etrrar skjemt-

iinar, sem kostur er á, so að ferÖiii samsvari sem best

tilgáugÍiMim.

Timiuii til alþingisstefuunnar var so Iiagaulega af-

mældur af feðrum voruin, að menn ætti ekki að leífa

sjer aÖ vi'kja frá því, sein þar um er inælt í lögiim

þefrra. Eíiigiun anuar timi niá missast tit alþíngisforða

enn eiuinilt sá, sem þeir hafa á kveðið. ^essi túniuii

einii er eptir ásigkoinulagi og bjargræÖisefuum landsius

kjöriun til slíkra síslana. er varla vinuingur, a5

komast tirr til {)íngsius sakir vega og hagleísis, færleiks

liesta og annrikis í sveítum
, og leíngur meiga meun

ekki , áu mesta baga , vera frá heímiliim sinum , enii

])á(igaö til eláttur birjar. 5aö er {)ví Iiklegt, allír veröi

samdóma í láta |)íng birja, eíus og feður vorir gjöröu,

föstudagiuu í Jl.viku sumars og haldast i 14 daga. Af

sömu rökum er og sjálfsagl, aö filgja dæmi j)eírra í hinu,

að halda al|>/ngiö meö sama hætti og vorliúigin , á
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vera {>etta: aö þaö sje milíili liostnaöar og ómaks aulíí

talíBst á liendur so láiigíir ferc^ir til ])ess að liafa

ekki leíngri viðsto?)u á funclinum, þegar biiiö er, so hetra

vœri að láta ferÖirnar bera sjuidnar aö , cnu staldra

helílur leíngur við í hvurt sinn. Enn þaö er óhætt aö

fuUiröa, aö ætti J^essar ferftir aö birja so miklu firr og

burtuveran aÖ veröa so niiklu leíngri, iröi ferÖin hálfu

kostnaÖarsaniííri, mœÖulegri og bagalegri firir alla, sem

hiísíslan hafa i sveitum; {)ar sera menn að Öörum kosti

gjæti veriö biinir aö Ijúka af nau^sinlegustu störfnm og

lieímilisaÖdráUum, áöur al{)jngisferöin birjar, so hún irÖi,

eíns og áöur er vÍkiÖ á, varla annaö enn gamansför; enda

iiinist {)á {)\í íljótar aö koniast híngleíöiiia
,

{)egar ekki

er fariö íirr á staö, enn veigir leífa. Enn {)aö er fleíra,

sem mælir fram meÖ |)ví aÖ hafa {)íngiö áricga. Menu

eru hjer so afskjekktir hvur frá öörnm, að flestum al-

{)ingismönnum hliti aÖ verÖa alls ókunuug {)au málefni,

sem til aökvæöa {leírra eíga aö koma, áöur {)au iröi

borin upp á {)ínginu, og mnndi {)á opt so til takast, aö

{)að kjæmi sjer betur aÖ meíga hafa leíngri tíma enii

hálfan eöa heílan máiuiö firir sjer, {)egar um vandamál

væri aÖ gjöra, og væri {}á minna áhorfsmál, aÖ slá máli

á frest til nœsta árs, ef fundur væri haföur árlega, {)ar

eem mcun, ef lcingra væri til fundarins, irÖi að baka

J)ví of lánga töf með {)ví aö lála {)aö bíöa hans, enn œtti

í hættu ab hlaupa á sig meÖ jþví aÖ leggja á of fíjótan

úrskurö, ef {)eír rjeöi af aö láta {)aö nndir eíns frá sjer

fara. Aptur gjæti hinn tímann so til tekist, aö {)an mál

hæri aö hendi inilli {)inganiia, sem ekki kjæmi vel að

bíÖa mörg ár eptir aögjörðuin {)íngmauna. JtíSai' {>íngin

crn höfÖ árlega, hjeldist mcim og miklu heldur vakandi

og legÖi jafiiari stunduii á að búa málin rækilega til

{)ings, {)ar sem [)eíru hætti freinnr til, {>egar {)ingin væri

leíngra undan, aö búast so við eíns og nógur vœri tím-
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iiin. I etiiUu máli: {>a5 er oss af niörgiim röknni holi-

ara, al*) pjtíla náÖ [)ar samíiii heldur optar enii Hjalcluíir.

5aÖ er oiin, n^) firir f)ví mun eíuuig nu'ígíi ráí^ gj***'^^

alþíngið verÖi ineíra enu rái^ssamkonia tíl lagasetuínga,

J)egar stundir líða; {)ví mcöan ekki er ileíri málum aö

^jegna, enn rann verönr á með ári livurjn, virðist ój)aríi

íiö Iiafa hje.r fuIUkipaöan jfirrjett, {)ar seni eígi verílur

nnnað sjeð, enn ölhi meigí fram koma me5 einnm dóm-

ara, {)ó meðdóniendur iröi að fá tii í hvnrt tíinn, seiii

liægt muiiöí a5 koma tíl leiönr, ef dómarnir iröi eptír

venju feöra vorra að mesta lilutanum til látnir fara fram

á al{)íngi, {)ar sein síslumenn og aörir lögkjænir menii

eru samaii komnir; eun {)á er líka sjálfsagt, að al[)íugir)

írÖi að Iialda á Iivurju ári.

^að geingur enn fremur best, nð iáta skipau feöra

vorra óliaggaða { {)vi', aö láta 48 menn eíga sæli i

lögrjeltuuiii, eða meiui úr fjórðúngi hvurjuni, enii

4 iir Iivuiju þíiigi Iiinu forna, og að anki amtinenniiia

,

iandsdómara og biskttp, scm ætti að vera sjáifvaldir og

skildir fírir tilhliðilega borgun að vera í hvurt sinn á

{>ingi aÖ forfallaluusu. er nanðsiulegt, að lögrjettu-

ineiinirnir sje látiiir vera sona inargir; ef ekki inætti

velja ueina so sein 2 mciin á Iiviirju hjeraös[)íugí, J)á er

hætt viö kosningin muiidi leudn á [^ei'm, sem inest hafa

útvorlis álií, og {)es8 vegna ckki {)ætli mei'ga, og reiiidar

ekki ætti að gánga fram hjá — síslumauniiiuin og eín-

hvurjum {)ejm lielsta meðal presta eða aniiarra viröínga-

inaiina, so að bændastjettinni irði {)að óánægjuefni að

gjela ekki komist að, {)egar so væri á slatt. Enn {)egar

4 ætti aö velja í eiiini {)íiighá, færi annar liehuingurinii

að veröa bæiidur, sem ekki ríður hvaö miiist á; {)ví j)að

er e/nii aðaltilgáuguriiin Jjinglialdsins, að Hl[)íðuniii herist

að fara nð Iiugsa um aliiiennings efni, og l)ændunuin aö

bera skinbragð á lagasetiiíiigar fósturjaröar sinnar. ÍVleö

{)vi veiður lika fundurinn bæði tiguarlegri og skjemti-
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Jc'gi't, seni fícst maDiivnl líin<]siiið taki jwítt í lioiuiin;

ciiii 60 tckst [)að {)(> lielst, að meiiii dragi fleira líl enii

skjemtiiin'ii eíiiganngu, og aö |)eím, er sist j)ikir meíga

áii vera, sje meö eíiilivnrjiim liættí gjört aÖ skildu aft

koma. 5css vegna ætti sem fíest opinber málefni að

vera bunditi viÖ al{)i'ngiÖ, so scm : málafærslnr, eíns og

áftnr er á minnst, prestastefnau, fjelagsrunilir og siíkf.

I>aö er bniö viö, a5 menn íinni til mólinæla, að ef lög-

rjettnmennirnir sjen látnir vera sona margir, verÖi {)íngiÖ

of kostnaÖarsamt; cnn {)aö er Iivnrtlvcggja , aö {)að á

Iijer að Iiafa í íirirrnmi, sein bcst samsvarar tilgángi

þíngsins, livaö sem kostnaöinum iíöur, enda viröist best

falliö, aÖ greíÖa ckkjert {)ingfaríirkaup, eins og nú er á

statt. j^eím af cmbættísmönniim , sein kjörnir iröi, og

Jann hafa aö stiöjast viÖ, er ekki of vagsiö, aÖ fara til

al[)íngÍ8 iiokkur ár, {)() ekki taki {>c/r iieítt i staöinn, og

er {)aö ekki meíri vorkunn nú, enn síslumöiinniinm var

iirrum aö riöa tii al{)ingis í inargnr aldir, cÖa prestutn

lil prcstastefnuunar. Eiin bændamÖnnum iröi ckki lieldur

nærri cíns tiiíiunanlegt, {)cím væri gjört aÖ skildu aö

fara so sera {)rjár alþíngisreiöir borgunarlaust (ef {)cír

mælti {)á vera lansir, sem {)ess óskaöi), eins og |)tM'm er

nú aÖ gánga nndir Iireppstjórn eÖa önnur slik lannalauai

cmbætti , sem cingiun viröir {)eím til vorkuunar nje

mælir {)á nndan. 5*'* {)aiuiig aö einu Íeítiuu aij)íö-

unni œtti ckki aö veröa mikiö firir aö grciÖa {:)eíin

mönnuin {)íngfurarlaun , sem liún lieíír valiö til so áríð-

anda erindis, {)á er {)aö aö liinu ieitinu so mikill lieíönr

aö veröa kosiuu, aö {)c/r, scm firir {)ví veröa og nokkur

efni hafa viö aö stiÖjast, œtti aö láía sjer slíkt vera

nóga umbun og uppörvan til aÖ samsvara |)ví trausti,

sem {)e/m cr auös/nt jif rneÖljræÖrnm {)eírra , cr {)á liafa

kosiö. Enn væri {)aö tekiö i mál, aö láta alinciining liiifa

kostnaö af a1{)ingi, |)á irÖi |)aÖ cínknm fcröakostuaöur-

inn, sem til Iians ætti aö ná, og bæri hauu aö nicta c/ns
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ogákveöiö er j Jóusbók. ÆUi [ni 8 rnenn úr Sunnudals-

|)íngi og Ki5jaíells að taka í |)íngfararkaup 18 aura hvur,

e()a: 8 inena 144 aura

úr SkaplárþÍDgi euin: 12 aura,

4 _ 42 —
úr Ránsár{)íngi fjiírir: G aura

4 — 24 —
úr Arness- oíi Kialaruessi)ín£ri

átta : 4 aura hvur .... — 8 — 32 —
úr 1Þverár|)ínffi tveír meun: 4

aura, oí: tveír: 5 aura . ,
— 4 — 18 —

úr ^íu'uesshíuíri hrir: 8 aura«

o"" fíiiii* 10 siiirA . — 4

úr 5orskafjaröar{)nigi tveír: 12

aura, og aí^rir tveír: L(> aura — 4 — 50 —
úr riúuavatns{)íugi {)rír: 7 — — 3 — 21 —
úr riegrauess{)íugi {)rír: 8 — — 3 — 24 —
úr VöÖla{)íngi {)rir: 10 — — 3 — 30 —
úr 5íng(;íar{)íugi })rir: 12 — — 3 — 3(5 —

samtais «
« 401 eirir.

^a(!) eru 2S huudruð á landsvísu 1 eírir betur

I)aö er 308 dalir liðuglega, ef hvurt huntlraö er meliö

10 dali, 5að er sjálfsagt, aft {)etla iröi aö ineta til jafn-

aðar niður á allt laudii^, heldur enn láta hvurja {)iughá

Iiafa kostna(^inn af sinum {)iugmÖnuum, sem írc'^í ollauda

miklum (»jöfuuÖí i þessum útgjöldum, {)ar sem 2 austustu

J)íugiu — báöar Múlasisluruar — ætti aÖ bera eíu nær-

fellt {)riöjúug {)es8a kostuaðar, af {)ví so vill til , aö

|)aöan er (h'öugast aí^ sækja {)íngiö. AÖ greíöa möunum

fæðslulaun al^ auki, meöan dvaliö er á {)jnginu, virðist

])ví síöur bríu uauÖsíu, sem mcnn veröa alstaðar aö fæöa

sig; enn enda {)() 48 niönuum væri ánafuaöur 1 dalur á

dag í {)á 14 daga, sem dvaliö er á {)íugi, iröi {)aö {)(>

ckki nema 072 dalir alls. Ef mönnum skildi nú, sem

vonanda er, lítast aö taka af mcödómenda cmbættin í



landsdómiiuun, þegar |)e8si enibælti losna, |)á er enn

ærinn afgángur aÖ þessu frá dreígiui, þó ekki væri varið

ncma launum annars embættisins til alþíugis ^)iirfa
; og

f>aö er undír |)essu eíuu skiliröi, aö vjer óskum, aö ai-

|)iugismönnum sjeu goldin fæöslnlauu. Eun {)ó ferÖa og

fæÖBÍu lauu sjeu saman lögÖ, iröi [lað þó hvurttveggja,

eptir {)ví sem áður er síut, ekki nema 1040 dalir, og

|)auuíg minua, [)ó 48 sæli i lögrjettu, enn uúua er kostaö

upp á 10 manna nefudína í lieíkjuvík. ]^e8s er enu aÖ

gjæta, aö þíugfararkaupiö, sem í Jóusbók cr áuafuað og

reíudar er ifiríljótanlegt til feröakostnaöar fram og aptur,

kjemst {id ekki uema tii 3ÖS dala á ári, og meiri gjæti

því raeö auugu móti sparnaÖuriuu orÖiö í |)ví aö halda

])ingiö ekki nema aunaðhvurt ár; euu slikur sparnaöur^

sem |)auuig ekki iröi viö koniið nema J)að árið, scm

|)íugiö væri ekki haldiö, og ineö J)eím hætti ekki eínu

sinui lilífír laudinu firir tveím huudruö dölum á ári , er

BÖ eíugu virðaudi, J)egar Iiaun ríÖur í bága viö þaö, sein

80 miklu meíra varöar, aö |)iugiö iröi haldið árlega.

Af J)ví, sem lijer að fiamau Iiefir sagt veriö, virÖist

ráöa meiga, að ekki sje mikil vandkvæöi á, að laga hiÖ

nía Ju'ugiö cptir hinu eidra í flestnm hluíum, eíus og

koniingsins vilji er til, Nú er eplir aö h'ta á, hvar al-

J)íug eigi aÖ vera. ^aö hefir veriö geíugið að því

eíns og sjálfsögöu' i J)ví, scm á iiiidau er koiniö, að al-

{)ingiÖ irÖi haft á sama staö og firruin; konúng-

uriun hefir berlega iátiö í Ijósi {lanu vilja sinn; J)jóðiii

óskar J)ess; {lað er hvurgi með minui vankvæðuin aö

halda J)íngiö; meÖ auugum stað mælir anuað eíus fram

til fiesa. AI|)íug og ^íiigvcllir er so samgróiö i huguni

manua, aö J)nð vcröur varla aö skiliö. ^ó tekiu væri

nokkur huudruö alkvæöi, J)eírra sem mest mark er að

um allt laudiö, iröi Irautt eíiin af líu, sem væri raeð Jiví

aö láta J)iugiö vera auuarstaðar. AIJ)íng var tekiö af

firir 40 árum efns og kunuugt er; cnn mentuuinni hcfír



94

síftaii fariö |)a?) IVíim, a?) {)etta verk cr aptiir íljÖrt ónitt;

því [laÖ er gagtístætt cMi iiiittiiriiiiiinr , nti IsIhiuI g.jeti

veri?) alþíiigisiaust. ]Þó aÖ mena rjeði nú af, aÖ setjii

alþíng eíiihvurstaðar ananrstahar eaa á ^íagvöliaiii, {)á

g^jctur sú ráöstöt'ua ekki heUlui* átt sjer atdur.

eiiis fjarstætt {}eírri áttinaí, seai öll meiitaii stefair i,

aÖ al[)iag gjeti veri?i aaaarsta5ar ciui á ^'ttgvöllnm; {)ví

viröíngin íirir aiöurskipuaain feÖra vorra, eiakam {)eíin,

sera soaa mikið vit er í, eíkst aö sama skapi og meat-

iiaia, og húa aeaíiir hjer ekki staöar íirr eaa al[)íagi

er hruadið í gainla horfið aptur, og til {^cssarra frain-

fara {)arf að hafa tillit {jcgar ai{)iag er srníðaft aft nía.

]Það hefir aldreí leíkiö tvímæli á [)v/, aö staÖariaa, sem

al[)ing var lialdiö á., sje sá láaghagaalegHsti til slíkrar

ákvÖrÖunar, sem tii sje í ölla laadinu. Allt vort stjórnar-

lif og tilvera er og veröur jafnaii riöiö viö {)jóöfuadian

á ^íngvöllum og endurmiaaiag haas. Alit scm ekki er

af {)eírri röt sprottiÖ, allt sem ekki á skílt viÖ hiö foraa

{)íngiö, vei'öar {)j<)ö vorri efas og iitleat og fjarstætt, og

sætir ekki afskiptum lienaar nje athigli, samsvarar ekki

gjeöi heanar. J>etta er so amvarÖanda, aÖ {)aö, eptir

voi'ri ianilegustu sanafæringu, er liið sania, aÖ ílitja al{)jag

bart frá ^íagvÖllam^ og aö aftaka {)aÖ gjörsamlega; og

ef tíu maaaa aefadiii skildi ráöa tii aÖ fíitja al{)íiig frá

^jiigvöllum, {)á vildum vjcr helst hcnai litist að mælast.

til, aö vjer feíngjum að eiga {)iagið sjálft í salti lika,

f)ar til {)e/r mena rísa app, sera ekki veröa vaadrœöi úr

að halda {»aö á 3?íiigvöllum, so {)að verði ekki kjeaat

{)jóÖiaai uje liaft til marks um óhæfilegleíka heaaar til

nlls, sein samheldi, vit og vilja útheíintir, aÖ {)íagiö varð

ávagstarlaust og sætti ekki athigli vorri — {)cgar {)aÖ {)ó

reindar, eias og eo margt aaaað, sera hjer cr á stofa

sett, var Itiau að kjeaaa, aö {)ví, firir mistök {)eirra sem

gruadvöllinu lögðu, var ekki so higgilega firir koiniö í
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öndverðu, af) gjivti horift ()fi Iteíilariku ávÖgstu, seui

til var ætlað *).

Yjer íirirverðuni oss nærri f)vi að minnast {)css, aö

nðaláðlæðurnar gjegn Hlþiugishaidinu á ^í'io^öliuin eru

tcknar af mat og auuarri {lessháttar líkamlcgri aöbúö.

Jeg held okkur verÖi kalt — sefgja jieír — I'í^sar við

eígum aö fara aö liggja í tjöldum; jeg held i»estið okkar

fari aö verÖa ólistugt um |)að leíti úti er {)íngi5, og við

vcrðum ólioliir, ef \ih eígum að drckka blíítt vatiiiö lír

henni Öxará. Kiin gjetum vjer {lá ekki biggt oss hús,

ef tjaldveran gjeöjast oss ekki? gjeta menn ekki látiÖ

matbúa handa sjer eíuhvaö, sem gjeti ruuniö niÖur, \n\

menn sjeu á 5í"öVÖIÍum. 5aÖ væri staklegt og heldur

ófagurt til frásagua, cf vjcr værum upp úr |)ví vagsuir

eöa ófa?rir til aö lifa viö sömu háttu eíns og feöur vorír

í 800 ár {)ar til firir 40 árum. Ætti al{)íng sanit aÖ

vera eíntómur höföiugjafuudur , sem landsfóikiö tæki

cíngau {látt í og hcfÖi ekkjert af aö seígja (og hvur

mundi dirfast aÖ nefna slíkt al{)íug?) og hvur mcölimur

(cíns og núna tíu mauna ncfudin) tæki 4 dali í fæöslnlaun

um daginn og drjúgau fcröakostnaÖ aö auk, {)á væri ekki

*) liinbvur kiuni að lála sjcr uiu munn fara , aö \niv Bv.in

þíiigið pjc ,
})ar sje líka 5í"{?v*íilii' 5 **p kjííninr oss f)ii til

liu^ar J>íi5 BCiii lucnn l)iiru firir, {icgar páfiiin iluití síg

búi'erluiu tU Avignon forðnin: uft J>ar sem párinn væri, þar

værl Uóm (ul)i papa, íbi Uoma); cnn }>að ri'índlst á annau

vcg. Uáradírðin var nÖ cínu Icítinii alU af bundin við

kirlíjnrnar og nunað, scm hvnry;i var aö finna ucma í

Uiíiiiaborg (f)ar som Iiún liaiði fæðst og dafnað), til að gjeta

lifað nnnarðtaðar; cntla var hiun útlcndt anilinn, scm ríktl

umhvcrfis jiáfana á Frakítlandi, n»)y;nr til þess, að honum

cíulivurncí^inu varð ckki að vcígi að fain e|itir cöli eínu,

60 lianu lieiir nldrcí bcðið bætur nutnín<;;6ÍtH* Lögrjctia og

**o
löghcrg' cr of flaiuvagsið alj)íngi lil þesð {)að {Jíjcti þrifist

nnnarstaðar, cnn á J)íngvöIIum, og Ucíkjavíkiir andinn, cnn

sem komíð cr, of gaftiiölæður {>j(íðcrni Íslcndíiiga til þcss

nlj)ínfr frjfti verið {)ar í cðli eíuu.



skoðiinarmál að liHÍ'a slikaii futul í lleíkjavik. Enn Öðru

máii er aö gjegna , [)egar miðað er til aö láta f)aö vera

{)jóöfiin(l; og mælir [)að nndir eíns med píagvöllnm,

seni roargir hafa síst luigsaft, aö liann h^x J)ar miklii

k o s 1 n aö a rm i n n i aö Ölin samtiWdu. Ber íirst tíl {)ess,

að J)ííiigHð er tveímur dagleíönm Rkjemmra firir nærri

J)ví alla, scm ]j)íngiÖ ætti aÖ sækja, og er {)aö ærinu

sparnaöur á tíma og ferðakostnafti, 5aÖ er aiinað, að

liægö er á aö nota Mosfellshcíöi firir hesta sína, {)ar

scm flestir þekkja, hvaö ervilt og kostnariarsamt er meö

hesta nmhveríis Reíkjavik, enda {)ó {)eír væri senilir

allar götnr upp í Mosfcllssveít. Sama er aö seígja

um fæði og aöbúnaö, Ilinir heíllanku ávegstir frelsisins

koma í öllu í Ijös á Jii'gvöllum, {)ar sein Reikjavík er

aistaöar gagnstœtt fari5. iröi tckiö til {)ess, ef

{)Kngmena lægi í tjÖldum á Austurvelii , {)ar sem ekki

iröi tekiö til {)ess á ^íagvelli; {)ví Reíkjavíkíngar liafa

eíns og aörir opt leigiö {)ar i tjöldum sjálfir. Á í>íng-

völlum iekur eíngina til, {)ó menu lifi viö {)aö, sem {leir

hafa búiö sig út meö aö heíman eÖa gjeta feíngiö sjer.

I Reikjavík veröur sá líttur, sem ekki Iiefir borö og

gistíag i bænura; í stuttu máli: á ^ingvöllum gjetur

hvur ámælislaust hagaÖ sjer i {)essu eíns og hanu er

liadur; i Reikjavík veröur aö fara sömn leíö, og lenska

er i bænum. KostaaÖurian gjetiir {)ví á ^JÍ**©^"^^""^

orÖiÖ miklu minni, ef menn so vilja, {)ar sem í Reíkja-

vík aniigri slikri spörua veröur við komiö, og {)ar aö

auki margt annaÖ Íokkar {)ar til meíri eiöslii, enn sumra

efnum mundi haga. Tljer aö auk er aö gjætauda, aö

Hl{)íug iröi haldiö, {)egar hlíÖast er sumars, og er {)á

8Íst {)örf á vönduöum hiísakianum; aI|)íi]gÍ8feröina er aö

nokkru leíli aÖ álita eíns og skógför (Skovtour) i ööruin

löadum, og eínginn horfir {)á í aö slá npp tjöldum handa

pjer. er {)aÖ ekki ætlan vor, aö {)íugincnn muudi

liggja í tjöldnm, {)ö al[)íiig væri á 5jí»gvöllum; enn slíkt
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er hlutur, scni t'íiígiun {)arf að skipta sjer af; |)ví íirr

enn varir er eiiihvur þingluíiii sjáífkrafu huin nb reísa

sjer biW, og afirar koma [)á brátt á eptir, þángaö til

hvur |)ings()kn á síiia húö, og hvur kjeppist viö aöra að

Játa Biiia hú<S ekki verða siiirí nje óhaganiegri enn liiniia;

og virðist {)eita betra ráö, jíar eð öllu veröur framgeíngt

af 8jáifu sjcr, {)ó I>að sjc látið inönniim / sjálfsvaldí, enri

al!) {)raungva Ölluni {)íngheíminum til að biggja sainau

eítt hiis {)eíin miin stærra, sem allir gjæti verift í; eiida

á Iivurri {)íngsókn að vera frjálst a?) eiga {)að viÖ sjálfa

sig, livurt Iiún vill eíga búftarrúin á al{)íngi eÖa ekki,

Eiin aÖ vísii iröi aÖ opinberri tillilutan aö bígg^ja luís

sjer i lagi handa iíirvaldsmönuum, sem sjálfvaldir eru til

{)íngsins; eun auk {)e8S, sem varla iröi komist hjá að

reísa hús, til aÖ haida {)iiigiö í, i Reíkjavík heldur,

{)á er sl^kur kostnaður eiau sinni, ekki teljandi í saiuan-

bnrði viö þauii sparnað, sem koma raá við á ^íiigvÖlluin

i samanburði við Keíkjavlk — {)að f)ví heldur^ sein hægf

er með litilii lirirhöfn að koma {)ángað víðum, meðan

menii um lcstatímaiin eru í útvegum sínum um nesin

og í kaupstaðnuni , eun áburðarhestar og vinnumenn

b:Öa eptir {)eim. Að ööru Jeíti virðist ^ingvallakirkju

raeígi hlíta til að halda fundinn i; {)ví {)aö er auðvitaö,

að hana inætti með efnum sjálfrar liennar biggja eíns

snoturlega og hvurja aðra smákirkju. Ekki er heldur

firir tekið, að menn gjæti gjört sjcr til góða, {)(> {)íugið

eje á jþíngvöllum. Dæmi liínna íirrl raanna eru Ij()S

vottnr {)es8, að mönuum urðu ekki vaudræöi úr að halda

f)ar stíírveíshir, {)egHr [)eím banð so við að horfa; og

sú mundi raunin enn á verða, aö hvur og eínn ætti kost

á að gjöra sjer {)ar til g()ða eptir vel{)()knan, og að snmir

nennli ekki að liiífaat viö {)að, {)<» allt væri látið mönnum

í sjálfsvaldi.

Mcnn hafa enn boriö i vængiun, að á ^íttgvölhim

vanti bækur allar og skjöl, sem á {)urfi að halda; og er

7
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fiessi ástæöa lil marks um |)að, hvað óvaiulir menn crii

að ástæöum, f^egar þcír eru að gjöra sjer far um aíS

finna öröuglcíka á öllu, sem ekki er eptir gjcöi sjálfra

f)círra — eíns og vandi sje á því firir j)íngmenn, annaft-

hvurt aö koma sjer samaa nm, hvurjar bækur, sem helst

f)arf við, sjcrlivur [)círra skuli taka meÖ sjer til |)inga

í fcröakistum sínum, eöa [vd aÖ nálgast frá lleíkjavik á

so sem cínum Iiesti {)a5, sem menn gjcta síst án verið;

enda stcndur alþíng ekki mÖrg árin so, aö {)ví ekki inn-

hendist slíkar bækur, sem helst f)arf á aö halila, meðan

á {)íngi stcndur, enn j)íngmenu eptir samkomulagi meígi

taka hcím meÖ sjer aö J)inglausnum í hvurt sínn, cnn

skila aptur á næsta {)iugi; og er {)a?) eínn kostur a|-

{)ingis^ að j)að með slíkum hætti gjelur orðið meðal Irl

útbreiðslu alLskonar fróðleiks \un landið. Ilvað uii skjöl-

unum viÖ víkur, j)á að j)vi slepptu, sem norÖur- og vestur-

og austur-umdæmín irði aö fara á mis við {)á hagsmuni,

sem Reíkjavík í {)essu tilliti hcfir fram ifir 5i"oVÖllu, {)á

irði sjálfsagt stöÖngt samneiti mcðal Reikjavíkur og al-

{)íngis meðan á {)ingi stendur, og er {)á kostur aö nálg-

ast af sliku {)að sem helst {)irftt við. Döasku stjórninni

hefir {lóknast að vclja Ilróarskjeldu til fulltníasamkom-

unnar hjá sjer, heldur cnn KaupmannahÖfn, j)ó hÖfuö-

borg rikisins virðist í {^cssu og mörgu Öðru tilliti betuv

til {>ess fallin, {)ví heldur sem so margir of fulltrúunum

ciga {)ar heíma, og {)irfti {)á eí sökum þíngsins að ifir-

gjefa fitörf sin og cmbætti; enn Ilróavskjelda og Ve-

björg hafa að {)vi leíti lilinn keím af al{)íngí, að j)aö ern

nafntoguðuslu staÖÍrnir í fornsögu {)jóöarinnav
,

og {)ví

hefiv sljórninni lilist j)eir best fallnir til sh'krav briik-

unar, j)av sem á j)vi stóö mcst aö vekja {)jóðarandann,

hvað sem öðru liöi; {)av ev og betva næöi enn i Kaup-

mannahöfn. Sama er að seígja um Ji'igvöIIu, aö mcnn
evu {)av iit af firir sig meö {)úighaldið, {)ar sem hvurgi

er ónæðissaraara enn ura sania mund í Reíkjavík. íÞar
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er lika cíus og í ötlum kaiipstörttfni iim stimnrlímRnii

miklu leíMtilegra og dauflegra eiin til sveítn
;

{)ar sem

að hiuii leitiiiu ]^iugvellir cru eíulivur vi(>[el(luasti og

Kkjemtilegasti staður í sveít, og fara Reíkjavík/ugar opt

]>ángaíí» lil skjemtuuar sjer; og væri Island uudir blL^ara

himni, l)ar sem au5!egð náttúrunnar er meíri, |)cí skildi

8Ú hafa rauu á orbið^ að iunbiíar höfuðsta^tarins hef^i

cinmitt biggt sjer listigarða hjá í^ingvallavatni — eins

og Maílandsbúar vift Comovatnið eÖa Stóra sjó (JLago

viaf/f/iorej -— og setið f)ar á sumrum og skjemt sjer viíS

unaðsemdir uáttúrunnar, meðau óskjemtilegast cr i borg-

un um.

Enn hvab sem nú |)eím ástæðum líður, sem tekuar

eru af kostnaðinum og ööru slíku
, þá cr sú ástæ^an

eptir, sem eíti saman nægir tii að hrinda Öllum öðrum,

og vegur [)vi meira lijá hvurri þjóö, scm Iiún er betur

rneutu!!); {)ai*) er liian andleigi krapturiun, seni

samfara cr J)eím stöðum , sem eíns hagnr til eíns og á

Islandi staðnum [)eítn, sem alþi'ng var lialdið á, i samau-

buröi við aöra staði, eiukum {>á, sem {)jóðandaiium ern

hvað gagustæÖilegastir, Vjer f)ekkjum ekki annað Íík-

legra til {)ess, að ávegstir al{)iiigisias iröi einmitt gagn-

stæöir tilgáuginum , sem meö {)ví cr haföur — ekki

annað líklegra til aÖ útríma {)]óðerui vora, setn {)ví er

ætlaö að efla, eun aö hafa {^aö í Reíkjavík. Reíkjavík

er enn — {)ví er miöur — lángt fra f)ví, sem hún á aö

vera. llvuruig eíga Islenditigar, jiegar til allra er Iiti5

({>ví hjer stoöar ekki aÖ iara eptir áliti {leírra eíniia,

scm eiga heíma í Gullbríngusíslu , eöa {)eírra, sein

kuuníngja eíga í Reikjavík, og samríudir eru háttuni

Dana) — hvurnig e/ga {leir aö finna síg ööruvísi eun út-

lenda, {)ar sem varla er neina anuaöhvurt orö ísleuska,

sem talaö er, {)ar sem mikill hluti innbúa telst eíga

heímili í Daumörku, og islenskir siöir eru mörguin til

áateítingar, enu útleudir siöir hafa inrboröiö? 5í>ö {)arf
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ckki annað, enn gjtífa gjí^tur aí^, livar) Jiliö veröur úr

mörgnm fiVCÍUmíinní, aem jafnvcl mcst á nnMr Hjer,

|)egar lianu lijemnr fram (irir kanpmanninn , lil J)cs8 af

f)vi vcrt)! ráí^iö, a?) Islenilíngar cnn {)á ekki crn í e5II

sínn, {)Cgar l^eír crn í flokkí útlcudra, sem ^)cir liafa

inndrnkkiö meft m«?)nrmj()lkinni aft íSli'la mei'ií sjer, sa

J)eím veröur nærri J)ví ósjalfrátt að hlífta bofti J>eírra og

banni. Jjóriarandinn Hggnr niöri birgður og íirírverÖur

8Íg [)ar sem Iiiö úUenda snil^i?), sem mcirn heíir ifirlæti,

cr f)anuíg drottnanda, Jaö er ekki gjefiö nema f;ícínnm,

scm bæÖi kunna dönskn og eru kunnugir liáltnm Dann,

ah gjc(a samlagaö sig slílui; Iiinir íinna, aí> [)eím cr lijer

meft ölln ofiuikiö; J)cir finna Iijcr ckkjert, sem samsvarar

tiHinniiiguin f^ei'rra; aiuhigiptin, scm {)eir baru í brjósti,

dofnar, J)egar [)eír vcröa ekki varir liennar lijá Öörnm.

Saiinfæi'nig sjálfra |)círra vcikist, viröing firir {)ví, cr

\yvim var lieilagt, fer mínkandi, Jiegar J)eír heíra [laö

gjört almennilcgt af Jicím, sem J^eír álíta vitrari sjálfum

sjer. Óána'göir nxQi) sjálfa sig og aftfcr?) sína, óánægöir

meÖ eriiidi sitt, grátandi ilir borgiiini, uumir ifir cfniim

ætljiiröar siiuiar og liriggir i anda, af {)vj hiii sæla von

er horfin aÖ gjeta slntt mál licnnar, siiúa {^eir aptur

heimlcíöis af slíku {)íiigi i vonarlci'si, meö {>eím ásetuingi,

aö koma {)ángaö aldreí ÍVamar. ^etta cru andlcgn ávcgst-

irnir, scm Ueikjavík leíÖir i Ijós á fntltrúunnm. Smáti

og smátt tínast menn úr og hætta aö koma, {)ar til ckki

eru cptir nema fáeínir menn, og er slikur {)jóöfniidnr

verri enn ekkjert. A al{)/ngÍ8sta5nnm gamla fer þessu

gagnstætt, {>ar sem cigi aö cíus öllu er vikiö burt, sein

fjötrar andann, hcldnr aö hinn leítinn allt cinmitt lagaö

tíl aÖ Icisa fjölnr hniis. ^ar crn Islendíngar first heíina

hjá sjer; andi foöra vorra kjcmnr ifir |»á og leggnr {)eím

orö í mnnn, og gjefur oröunum krapt. Ilann á ekki aö

gjöra annaö, al{)i'ngisfnlltrúinn , enn {laö scm stjettar-

bræöur hnns lififa gjört, og hann kjeppist viö aö vcröa
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ckki ])eirrn eplirhfílur. llanu á ekki 'úb greiislasi um
aiinað enn j^Hi), sem hanu lángar tit komast ni^ur á

hvurt sem er; hanu á ekki greuslast um auna!!) euu

gagu og uauðsiujar lauilsius og að gjöra frumvarp líi

Íaga {)ar eptir; og hanu geiugur til þessarrar iÖju með

gleöi og trausti og ættjÖr<^in verriur liouuui {)ví kjærari,

sem hauu lærir haua betur at^ {)ekkja. Sá má vera

gjör(^ur aí' steiui eða orMnn að steíni, sem ekkí fínnur

lifua hjá sjer uieíri audngipt euu anuarstaöar
,

{)egar

Iianu stendur i sporum fecira vorra á al{)iugi og renuir

huga ifir [>að, sem f>ar heíh' fram farið ni5ur eptir öld-

unum; og Isiand gjetnr ekki haft {)auu leingur i tölu

harna sinna, sem er so ólíkt skapi fariun, ah liaun af

tilOnníiigarleísi eða algjörSri firírlitningu lítur ekki viö

{)eim starinum , sem {)a^ i fátækt siuui og eímd telur

sjer helst 8<5ma og gleM aö og er {)ess sælasta endur-

miuning. Aij)íugissia(^urinn gamli helir meíra tii a<S vera

í lotuíngu lijá Isteudíugum, eun nokkur annar 6ta(!)ur,

sem {ijóMielgi liefir liaft hjá uokkurri {)jóð uokkurii

líma nokkurstaöar i veröldinui. Ilvurki Pnyx uje Areo-

pr/r/líÁ' nje rum k om a s t l i I j a fu aða r \\^ a I {) i ug iö 18

-

lendiuga og lögrjettuna og lögbcrg, í aö vera eíus sam-

eínaö tilveru {)jööar sinnar allt af, meöan hún var til,

og uieö {)ví ætti öl{)íug aö vera oröið slíkur f)j()ö-helgi-

dómur {)esKa lands, aö eíugin manm sacriíet/a^) skiidi

*) ]Þ^'t*íi cíiiinitt orftift, scm HoiMlcrson bnílíins þar scni IíIíé

sloiuliir íí. ^íií^ or nuhs]vh^ aÖ hnnn hvíir bVovisí i Jijarta

af því, a5 sjá Islciul/iiga troi^a [lal^ undir f<ítum, scni }>cím

átlí ölhi frcmiu' aÖ vcra lotiu'ngarvcrt og lieílii{?t. ViÖ {)vi

var líkn aÖ bi'iaðt, {>ar som hanii licíir pJ(>5 íirir sjcr lijií

Itíiitti niíJcld [ij<íÖmni , ecni linnn vnr syáWur af, In nrsn aÖ

mcnn af loliiingu firir Iiáltinu fcÖranna, scm vcnjau ur búin

nö Iielga m aiS öldiim 6kÍ)>tM*, cnn {)ii, {)cgar íinislc^ opln-

bcr niálcfiií cru iini liönil höfö, ífœrust gumaUlage búníngi,

lil að gjcfu pjcr fornahliirsriiÖ
, <ig scíja ujni hikl^nparruk,

scm aunarstuöar ckkí cru aÖ lila ncuia ú gömlnui up^i-
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dirfíist smána so aiula forferiraruia , 'dh svipta {)aÖ

])eírri viröingii og brúkuii á ókomiin (imnnnin, sein {)al!)

hcfir verið aft njútanda liíngaft til. Jau 40 árin, seni

al[)úig líí niðri, verða í sögu vorri íirir alda og óbornu

eptirtektavert minnismerki jíeírra tímanna ,
{>egar Is-

lend/ngar urön hvaö ólikastir sjálfnm sjer og {jv/, sem

{leír áttu aö vera, ekki ósvipaö {)eím timum, sem Israels

böi'U eíddii á ráfi uni Sinaí eíSimei'kur, metl^an sú kin-

slóðin var aö vagsa upp, sem hentngri var og veröugri til

að taka land sitt tií eigiiar. ]^að er vonanda , að sá

tíininn sje nii kominn firir Islendíngnm líka^ að {)eír

sjeu færir um að fara niS hafa af8kipti af landl fijálfra

|)eirra; |)aí) er vonanda, aö þeím eje, senn hvaí) líður, so

fram farið, ai) f)eír ekki framar gjegn ailra tíma reínslu

og cÖli -iiáUúrnnnar láti sig lithi varöa |)á ifirhurði, {)egar

iitið er til liðnu tímanna, sem ^íngvellir hafa til al-

{língissetn fram iíir sjerhvurn annan blett i landínn, iije

{)ann andlega kraptiiiii, sein sl/kum iíirburcinm cr sam-

fara, og að {)eír ílani ekki að {)ví, a5 víkja frá {leírri

skipaik feöra vorra , sem heíir hærra aldur aö bera firír

8ig enii , ef til vill , nokkur Önnur maunleg skipan í

nokkru landi; {)aö er vonanda, aö vjer höfum ekkl í

siöuslu 40 ár gjörst eo ólikir sjálfnm oss, að vjer höfum

uú eíngin ráð með aÖ nola ])ann staðinn til {)ínghalds,

sein feöiir vorír hafa álitið betit til {)ess fallinii iiærfelt

900 sanifleitt ár á unöan. Eöa skildum vjer vera so til-

finníugarluusir og skilníngslausir frcinnr öllum siöuöum

mönnum, að komast ekki viö ineð stÖknrn Iiætti á {)eim

^tað , sem veriÖ fkefír samkomnstaÖur allra laudsins

vitrustu og bestu rnanna um allar {)ær aldir, sein

dráttum, án tillUs ttl, ^ó föt {icirra vcrði opt ílla ót lcikiti

nf {)v/, scm burið Iieílr vcrid í lokkana; livursu {)Oir til

þuðsa hafa hítiíS miiUlorur sínar vera lillar auðvíröilcgur

af virð/ngu lirir ahlri {jcírríi o, s. fr. ; og er el/kra {)Jú5íi

áæmi fiillið til ihugunur og Rptirbrcítiií.
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landið lieíír vtirið biggt, þar sem lög f)ess hafa verið

samau iekin og dómar {)esis liafa fram farið, [)aðau sem

sá andi og þau verk eru að miklu leítí út geíngin, sem

síöau lieíir verift og um alla ókomna tíma verður að

ágætum haft. Og j)egar uú hjer viö bætist, aö f)essum

sama stað fílgja íleíri útvortis liagsmunir til slíkrar brúk-

unar, enu nokkrum öðrum, þá er óliætt að fuliirða, hvað

sem tiu mauua nefndin leggur til, að so leíngi sem laudið

biggist, þá verður vitji og inuilegasta sannfæríug ístensku

f)jóðariuuar ætíð sú, að þjóðfundur Islendínga eígi að

vera umhverfis tögbergið forna, eða hvurgi annárs kostar«

Vjer kvcðjum alla f)á, sem tilfinníngar hafa í brjósti,

Ul að bera um, hvurt þessum hugleíðíngum verði liruudið

með matarástæðum eínum; enn hvað sem því iíður, f)á

gjðcti það e k k i o r ð i ð k a 1 1 a ð a I {) í n g , þó uokkrir

menn kjæmi saman til ráðagjerðar í Ileíkjavík. Orðið

"alþíng" hefír nú eíuu sinni þá merkíng í máliuu, sem

öllum er Ijós, so það verÖur hjeöan af ekki rjettilega

haft um ueítt auuað, enn þjóðfuudinn 4 [þíugvöllum.

Konúugsius vilja er þá og í þessu tiltiti traðkað, hvar

sem þúigið er látiÖ vera anuarstaðar.

Að endíngu ber aö víkja fám oröum til þeírra,

iiokkrir eru , sem annaðhvurt ekki skilja í, hvað

mikiö sje varið í þessa gjöf konúngsins, að

veíta oss alþíng aptur, eða óitast, að vjer hÖfum ekki

vit til að færa oss það í nit. IIiö íirra muudi helst

meiga lieíra á þeím, sem eínfaldastir eru, og mættí þeím

helst verða þetta skiljanlegt með því aö setja sjer firir

«jónir, aö konúngurinn meö slíku móti gjefur reíudar

þjóðinni þjóöarrjettindi og þátt í stjóruinui meö sjer,

eÖa gjörir hana að ráðgjafa sínum. Konúugurinn vilL

ekki leíngur vera eíus og sirángur hússbóudi, sem reknr

hjú síu áfram, uauðug viljug, eptir sjálfs súis þótta.

Ilanu vill íirst af öttu vita, hvað hjúum sínum sje helst

aö skapí, og verður iirst og fremst með því samfjelagíð
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ástúMegra; eini þa^ er aniiHc), ab hjiihiu er jarntramt

\\\í gjefiö ;neíra frjáisræði og etærri uppltvatiiíiig til að

grennslast um, hvað sijálfu því og undir ei'ns Iiiíifisbóiidanum

sjc liolla^t) og af Iivuriitveggja le/Öir, aft f)vi aieð ineíri

áreiiislu verÖi meíri framí'ara aubið. jþegar inenn eru

farnir aíS setja sjcr lög sjáliir, vita {)eír, Iivursn á lög-

iinum stendur, og {)eím vei'lir {)vi auðveldara aí) lifa

c|)tír {)eim, 8em {)eím er kunnugra iim, hvað nauðsínleg

{)au eru; enda eíga {>au lögin lauugum betiir við , sem

menn búa sjer til sjáifir, og verÖa {>ví betur löguð til

ella almenníngs heillir. Menn fara nð hefja huganu^

})egar so er komið; {>eír {íjóua ekki leíiigur af nauðúng,

heldur af frjálsura vilja; {)cír eru ekki framar eíiis og

vinnumenn, sera veröa að {)oIa {)a?) sem á {)á er lagt,

heldur líka scm farntr að eíga með sig sjáifir; og {)egar

niöunuin heíir lærst að haga sjer eins og vcra á, er

j>eím eölilegt aö taka slíkri bre/tíugu á högum síiiura

meö fögnuÖi og {)ökkum ; {>ví eingiu raannleg eigu er

dirmætari iije aíFarasælIí, enn frelsið, livurrar teguudar

sera er, og {)aö jafut ílrir einstaka inenn sein heílar

J)j()Öir.

Enu til eru aörir — og eru {>aö eínkum {)eir, scra

vitrari eru taldir — , sem eru kvíöandi firir {)ví, aö Is-

iendfugar heri ekki vitsmuni til aö hafa not al{)íngís,

telja laiidinu hollara, aö fáeiuír nienii, sein kjænastir

eru í lögum, eígi ööru hvnrjii samfuudi til ráöagjeröar.

Enn {)cgar aö |)ví má vísu gáuga, aö slíkir meiiu irÖi

allir ti'udir up|>, |)ó almenuíugur ætti al[)íugísmeun uö

velja, {)á er ekki gott aö skilja i, aö {>es8ir sömu raeuii

værl verr farnir firir {)aö, {)ó flei'rum væri hætt viö ílokk

{>eírra, sem Jiklegastir þætti; {)vi hvurki {)arf aö gjöra

ráö firir, að afJrir irÖi kosnir til {>íugfarav eun {>eír, sein

helst værl vit í meöal ()eiiTa, sera til boöa stæöi, uje

licldur, aÖ hinír óvitrari bæri so hina vitrarl ofiiriiöa á

sjúlfu f)íngiuu, aö {)aft H'öi ofau á, sera óskinsamlegra
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vneri. Enn ímiiidi inenti sjer, Jx'gar á allt cr lilið,

Isiendi'ngar sjen ófærir (il aft sjíilfum sjer lög, |)á

cru slikt missiuíngar. ^aí^ gildir oíua hvaða (>jnö tclíiu

er — cingin \\\6ii cr so cínfóld, aö hún sje ekki fær

um scíja sjííllVi sjer |)au lóg, scm eígi \iö þarlir

liennar og mcntnnarástand ; og slíknm lög<im er {lað

betur gjeíið, enu ö^rum, seui koma aövífaudi, að {lau

eru aldreí seít íirr enn uauftsia dregur til, og [)an Ifggja

l)ví ekkj<'rt band á frjálsræöi rrianna að ó[)(>rfn; enda er

f)á ekki liætt viri, aö lógia veröi iángt íirir ofaa {)aríir

og lífernisliátln [>jóriarinnar, sem {)au eru bnin lii hauda,

eins og [)egar [)au aítlast til meíri meatuaar, enn [)jó5iu

er bnia af) aá, og veröa {)ess vcgua, cíus og anaaö sem

hvurgi íi viö, aö so vÖgsnu máii tíl meíra ógagns cna

nota. Verslnnariög^jöf Isleudíiiga aú á tíinum er mestöll

meö {)es8nm anamarka, og ber {)aö Ijóslega incð sjer, að

hiin cr komin a^vifandi og ckki samin ú {fjóðfnndi Is-

leadiiiga. Meðan laudift átli mcíS sig sjálft, var vcrslnii

Isleadínga i blóina, cnn {)eir ]iöfðn lika skinbragð á

binda Iiana ckki flcíri laga ákvÖrðuaum, caa lesa má i

Grágás. Mniiurian [^á og nú er ekki aanar, ena að mena

{)á Ijetu vcrslnuina skapa verslnnarlógin eíns og kríng-

uinstæöiiraar og rciiislau kjcaudi (leíin; núna eru lögíu

látia skapa vcrslnaiiia og halda hcaui i fjötrum, so húu

gjetur ekki lcítt í IJós {)á áviigstn, sem hcnni ern eðli-

Íeígir. Sama cr að scígja uin margt annaÖ: menn ætla

(Ejer að umskapa laiidiö mcÖ tóinuin laga ákvóröunum,

enn {)essi lög Iiafa híngað til verið sprottia mest af út-

lendri rót og tekin af ásigkomulfigi þeírrar {ijóðar, sem

088 er í mörgu ólík að háttnm, og steudnr hærra enii

vjer i' mentun og kuunáttii. Löggjcfendnr vorir Iiafa

optasl vcrið so iiiður sokkiiir í lög Daaaríkis, aÖ {)eir

hafa varhi litiö til hægri nje viustri handar — hvurkí

lil Islands njc {less er tiðkast i öðruni löiidum. I>aö

cr [)vi ekki einfeldai Isleadínga, heldur [)essí hinn inikli
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skilníngur á loggjöf Dana, sem "ævh menu". Enu Bkiltli

samt ]>íngniönnum veiða {)að af vankunnáttu a^i lilaupa

á 8Íg, sem ekki er fii'ir að siuja, {>á er af sliku eingin

skaða von; f>ví stjórnin liefír ætí5 frjálsar hendur að nota

f)a5 eítt af tillöguni {)eírra, seni á gó?>um rökum er

bíggt; cnda eru sh'k glappaskot, sem öllum niönnum

verða, meíra eða minna, bcsta uppörvau til f)éss þeim

Jærist að gjæta siu betur, og meö {leím hætti eítt með
fl«MV» til að flíta frauifÖruuum. y

j



H U G V E K J A

urn {)íiiglísíngar, jaröakaup, veöselníngar og peniiiga

briikuu á Islaiuli , snniin og gjeíiu út af J. Jolinsen,

assessóri í liinuin koniiiiglega, íslenska lanilsiíírrjelti.

Kbh. 1840. 2ö8 biss. 8.

Firlr cíiiinu inannsuldri var ckki sjuldgjæft, n5 hcletu cui-

bættÍHmciin lantlsíiis fræddu aluicniiíng uieð ntgjöi'dniu. Fjc-

lagsritin crii aiik lunrg^ra annarru tíl lunrks uui |)ctta. Auit-

ntcnn, löy;nicnn, bískiipar Igcpptust livurjir viö aÖra uð gjöra

knnna riínglu sína og uppgöívanir viövíkjandi bjurgrœðisefnuin

landsins og luargsliiíttnr visinduui, cr [leím lúu næst eða voru

kunniigusf. Scínní hlutinn lífjándu aldar verður |)css vcgna, cíns

og i 80 inörgii öðru tillíti, næsta cptirtcktaverður kafli í Ta-

lands bdliuientasogu, uð þíi komu fleíri, margbreíttari og lær-

(1(Smsrílíari rit ú gáng, cnn nokkurnlíiua á jafnlaungu tímabiU

áður eða síðan. ]pá cr líka helst góðs að von , ]:>cgar slíkír

incnn Icggjast á cítt, cr bæði má ætla mcst vit og djiípsærasta

Jickkíngu á cfnuiu InndsÍns, cr þeír liafa mcst tækifæri og upp-

örvan til að vcrða ástnndi Jicss kunnugir, og ckki síst gáðan

vilja á að efla hcíIHr þess. ]því er miður, aö mcnn, eptir

ávögstnnum nö dæma, hafa lingsað færra síðan. ^aÖ er orðiö

uístárlegt að sjá rifgjördir á prcnti cptir {>á mcnnina, scm helst

ætti að láta til s^n licíra, og þeasvcgna cr það gáðs viti, uö

nsacssor í hmdsinrrjcttinum, licrra J. Jolinacn, hcfír aamið og

látiö á prcnt gángu iicfndu rilgjörð, cr kjciuur viÖ margskonar

efni, sem laiidínu eru umvarðandi; {)vi [laÖ fer uldrei hjá því,

að {lesskonur rit lcíði í Ijós citt og annuö, scm úður var ilcstum



óknnnugr, og Ijn'iii íírli' iiiöniuuu niöi-g lioll snniihidi, v\n\u vi^kt

utliíglí ú inör^ii, 8cm {)öi'f cr lí, að bctnr sjc íiíUu^niS,

liókinní cr skípt í H {láttn. ÍÞt^'Ki^i' liöfiindnrinn licfir í

furmálnunm gjövt grcíu {íviv tilgángí og cfni lníkiiriiuiíir , cr í

1. pæUinnin viltiö á, nb vanfjckKíngin hafi veriö ng sjc cnn,

eíus og nllír kiinnust viö, incö inurgvíðlcgnni liættí til hnckkis

franiför vorri. AÖ síöuHtu er þcssu vikiö til iicníngabrúkunar

inanna lijú oss, og {)(í í öörnni þættinuni rakin löggjöf iiin vcö-

setiiíngar, og Iienni g^jefin sök ii, aÖ slíkii híifir so leingi frain

faríð. I {)riöía þæííi er líílistað cÖIi vcösetiiínganna, t»g hvnrsu

þeíin vcrÖi til Icíðar koniiö eiitír níustu löggjöf vorri. "þá eru

í næstn {)íctíi horin sanian jaröakaup og- veÖseíníngar, og sagt

nokkuð frií {)j(íöjarðasölnnni í landi Iijcr. 1 fiinnifn {)íctti cr

litiö á rökðcmdir, seni iiienn hafí firir, aö niela nit íra jarðakan(*

cnn vcösetníngar
;

{lar cr og inargt sagt uiu lcjgnsöln jarða,

kjör le/gnliÖa og s. fr. I næsta {lætti er sínt mcð dæntuiu

nokkruin, Iivaöa gíign incigi hafa af jörðnm, {)egar rjctt cr

ineö farið og i»cníngum cr varið til jíuÖaraklnnar, og {)íi cnn í

7. {)ættinuni, að {)aö sjc incÖ inörguiii öðrnni liætti , aÖ sjálfs-

eignin sjc hctri, cnn lcíguhrúkunin. Áltuudi J)(itturinn álirærir

fjc ömindngra og oi)inhcn*a stiptanaj scm nær sjc aö hjöÖii

inönnuin til Idns möt veði i faatcignum lil og frá nni landíðf

cnn aö sánka {)vi í jarðahókarpjóöinn konúngsfjárliirslnnni til

|)/ng9la. ]Þá cr cnn í !). J)ælli leitast við aö sína, aö veöskiilda-

bricf sjcu cnn incÖ mörgu múti cfgöndunum til mcíri notn, cnn

lcígnjarÖir; og i tíunda {)ættinnin er kjcnnl, livnrsii afsals- og

vcðákuldahrief firir jörðiiiii, frainsöluhricf og kvittiuiir vcra cígi.

Jeg leíði lijá injer aÖ fara íleírum orðuiii iiin cfni.j)cssii

f)v/ cg vona, aö ílestir aciu gjcfa, c/gnist og kinni sjcr h(íkina

sjálfa. j^css licfði vcriÖ (ískanda, aÖ höfundnrinn hcfÖi lialdið

lefiigrn áfram og hætt hjcr við áv/sun um "lánssanilög, simr-

naöarsjööu, {)j<>ðhánka og konúngs skuldahrief c/ns og lionuiu

Iicfir til liugar koiuið*, cnn firet J)ví varð ckki við komið aö

-J)(-33U siniii, vcgna J)ess h(>kin hcfði
J)á

vagsÍÖ um of,
J)á von-

ast menn til, nÖ Imnn vÍÖ firstu lientngl(ííka minníst ádráttnr

BÍna nm Jiclta, J)ví e/iiginn dilat viö, að J)iiö ejen efni, som al-

nienníngi cru næstn uinvaröandi nÖ koinnst niður á, og aÖ gjcta

fært sjcr i nit. Iljcr á aÖ cíns að víkja málinu til sc/nnsta

Jjáttarins, ckki uf J>vi, aÖ haiui kjcnuir injcr viö , hcldur hinu,
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iiA iiijci' vii'hiát liitnii liiirn toliisit jafiiluliast , ciin iiiiílÍ5 {>ó mu-

vurdaiulíi.

Jrg; vll alla, atS cíiihvnrjuni doíruni enn uijcr finnist Iiöf-

iiiidiirliiii no!<ku(^ luirlair í iiiiíli, til a^ iiiinfla i ^ri'íiiiniii l>ls«

230—235 <»•:; vííSar, og injtír vt'rftur slílít jufiian \vS firra liragiM

nolíku^ lortriíígilcgí
; því jrg- \\v[\ so opt rrlíið wú^ ií, aí\ þai^

luú Iiafa til iiiarlí8 nni, a<^ vÍIla iiolíknr rr koinin ú nicnn, i'5a

nt^ f)(>ír liafa varla sjitlfir Ijósa IniginiiMl iini scin |)('ir <>ru

a?i lítlisía íirir öi^rnin, Kun af |>m' jtíp; er li'IÍt'^ gjcfinii lirir, af^

vefja tíinauu inc^ ort^.ircksiíri cínuin , ætla jí'jn'
þogMr að færa

til þa^r nreíiiirnar lír rítli'n^ iiiinuiu uni ií t 1 c li t i r n ii r, sftin

lijcr liafa ollittS ástcílín^n, látii vöru inina hífa lu'lsl aí^ })vi',

að I c í í^a fi r i r sjíí n Í r {> a h sc ni j cg li u f ÍS i i i 1 ni í ii s

111 ú 1 9 , eiin u'lla so öftruiu aíS Ixíi a iini , Iivurt j)icr eig! so

liar^an i1<íui filiilitS, si'ui liöfiiiulnrinn lcliiir upp hvuA cptir

annað: "aö |u:ttii vanti íísticftu"^ "{u!ssi íísín'fta gjc í nuitsögn

vift hiiia liöfuðíístæíiuna"; "þcssu sjr hjcr ofauliiíS og cígi na;s(a

illa víð, }uí Jiaft annnrð vuíri lí göiSuui röliuiii liif^gt"; "}u'8si

íísíæöa vcröi nicÖ öllu stuðní'ng-slans"; "Ju'sgar ásiíæönr, sein hann

(je<^ suiusje) liufi kahlhaniruð lír cí*;;^Ínci«^iinriiotunuin , veílíi og"

sliaÖÍ niálstíit^inn, livut'^ gcíðiir ecin Iiiinn hcft'Si vcritS" og- s. fr.;

"r? {í^-'t?^^*
hiíiÖ er aÖ suiia J)cssii í snarliringlu, vcröur nlilitauin

})á, cfns og- viÖ inútti húiisí, aö nlhuguscindir ininnr sjcii því

freinur "úeitæöulauðar <ívaíMl!cga huguðnr", scni {)íer cIíIíí

cíuúngis stríöi á niúti sannfæríugu haiis, hcUUir og- licruui oröiiiu

og; efnissIiíiHin / riíí Fjálfs luiiis. Jeg; hiiS iiu'nn aö higgja n<'^

í ritinu sjúlfu, hvnrsii fariö cr nö lciÖa vök tÍI alls þessíi
; })ví

jcg nenni clíki aÖ tctjíist vÍÖ {)iiö. Knn atlingnseni(Iir iiiiuar —
scni firir slikuin (UíiuÍ hura orÖiö, og reiiular cv varpaö frani

hiuslcga, og öllu frcniur hcröi átt aö stauda í greiu n<!Önn

iindir, }>ví {>ær cíga 1/tiÖ skilt viö aöiilefnið — cru so hljóðandi

(sjú núiuulirrit 1. h. 1. d.).

BIs. 10í)» "er {>iið lundinu íj(íu (að vcríö er aÖ seljn kon-

língscignírnar), enu eíngiiin hiigiir, {>egar nllt {)aÖ er vcl skoðaö,

og iiiun {)ó iiieö (iiiiuniiin IcíÖa i Ijos iK'ískari úvögstu, cnn cnn

})ii erii sjcnir", og

hls. 1(>8— 70. "cíns er tvíiííni ú, hvað UindÍnii sje {)«ö hollt,

að veriö cr að selja })j(íöeígniriiiir úr frú úri, {>ví {xí })UÖ ej



borið íirir l'), að \ni fiU'i jíu'ðirkjuniií incðt frani, cr liæiulur

eigi jiirðirnar sjálíir, cr {tei'r lnta á, [>á cr ílrst, n5 rcínslan

stnðfcstír það ckkí nærri alstaí^nr — 2) J>ví bæöi cr þnft,

aö þar scni n á 1 1 ú r a n e r ni c ö j a r ð í r k j u n a o g m c n n -

íngin er k o m I n , |>ar miöar hcnni áfram og lagfæríngu

jarða, hvur scm }>ær á; 3) cnda gjefur að skiljn, að cJíkí cr

unníð firir gíg, þcí ckkí cígí í>eirjarÖÍrnnr sjiílfír,

sem {)eír búa á, þar sein mcnn fd að sifja að jörðunum og

hrúka, sem þcir ætti, æfílángt, og stniidum niðjar þeírra cplir

þá, og lcíiigra komast mcnn ckki, þtí þcír sjálfír œtti f>a;r.

Hvurgí cr jarðírkja bctur stunduð enn á Ei'nglandi, cnn fæstlr

bændur búa þar á sjálfs g/ns ei'gn. 4) ^að cr þcssu nœst, uð

mcnn mciga ckki œtla, að bændur búi allir á sjálfs

siiis cignum fírir það, {xí þjtíðcígnirnar værí

seldar, því þó jarðir vcröi firir þá eök lleíri bændacígnir, cr

ekkí þnr með sint, að bændur vcrðí ilcírí jarðeigendur, Jivi {>að,

sein ficlt cr, lcndlr eins 0[)t hjá þeim, sem ríkastir crn undir,

og inestar eiga jarðirnar áÖur, og einmítt fieir, seni búa ú

cigniim slikra nianna, hafa oj)t vcrstu kjörin
, ng luiklu vcrri

,

enn nieðan konúnginum var cignuö jörðin, og þar verÖur jíirð-

írkjiinni hvað mínst á gcingt. Jaröirkjunni cða landinu er þvi,

cins og af I>('8su má ejá, ekki mjög síör hagur að því, aö þjöÖ-

cignirnnr sjcu seldar, þar scin ekki er fíeiia eptír af [>eiin, cnn

nú cr orðiÖ i landi hjer ; cnn ckki inun hagurinn reínast mciri,

þrgar Utið er til stiptananiia sem ciga þær, a) f>ví eíns og J>að

cr hollt íírir hvurn einsfnkan mann
,

eptir ásigkomulagi lands

voi'ð, að hafu landaurana til umráða, sein mcst á að uð búa —
80 er og eins stjárnín miklu vcrr farin og úfrjálsari,

þcgar hún cr biíin aö svi^ta síg nllri fiistcign og

öllum umráöum landauranna, cf þeir tímar kjæmi , aö til sliks

þirfti aÖ grípa, og þaö kjæini sjcr bctur að verjii þvi hcldur

cnn peníngiim tíl Inuna cinbníttismannanna og annnn'a nauösinja.

b) ^ar að auki hafa Jiau dæmi gjefíst, að af Jjvi of fljótt

var selt, var ininna u p p tcklö, cnn ef J>aÖ Iicfði verið

látið leíngur dragast. Sona var sk<Sla cignunuui flcígt í burtu,

so að ekl^jert kuin i staðínn, að kalla, og biður landiö J>ess

"þcíiíýi tilvíeunannorki ern lcsandnnnm lil Iiægri vcrka aÖ íinna

lijcr aptur fril frnnian við {)a;r grcínirnar, scni hvurt Jjcssarra

ftfriöa er ntlistað bctur í, undir cíns og til {)css cr Utiö, sem
nÖ lu'fir vcrið fundið.
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uídrrf 1)ætiir/ nft {)ví var rntt so fljótt nf; og nú ejo pjæti-

!egar a5 faríð, niá gjcta nærrt, nð ii nicðan jarðirl^jiin cr so

í^kninint Ifoniín, og varln cr farið að gjöra neítt til bóla jörðnni,

seni gjörn niíctti, þá niunn þeír tíninrnir vcra í vænriuni , cr

-jnrftirnar e/gn íirir sjer nft taka incíra vcrði, cnn cnn eru {lœr

í, aÖ jcg slcppi {)ví Iijcr, scni nærri {)ví nllru ríkja dænii linfa

so ilirlljótnnlega lcítt i Ijós, nð c) r ík Í sc {g- n i r n nr cru clíkí

Ii c t u r g c í in (1 n r c |i t i r {> a ð b lí i ð e r n ð d r n g a {> æ r i

gullhnsið, enn á nicðnn {lær voru í fastcígnuni til og frá uni

Inndið."

Til nð hrinfln {>c8suni orðum cr nii varið 40 hlnðsíðnnum

scínustu nf bökinni. Ilvnð nú íirst orðið ''lnntr' áhrærir,

acm mestöll aðfíndnia liefír risið nf, {)á hcUl jcg flcstulluni

sjc Ijöst bæði af {>íðingu orðsiiis og brúkun {)css í nintinu, og

{)nð ekkl hjá nijcr eínúngiíi, nð {)egar tnlnð cr sona bláU áfrnm

uin landsins gngn og nnuðsinjar, eðn hvnð landinu sjc hollt, {>á

sjc ckki litið til cfnn cxnstakra innnnn eínúngis, eða cígin

(privat) efna Inndsins, hcldur og IJka hinna 0|>inberii cfna

{>css» Slik orðatÍItækt innibinda hvurítveggjn ; því vclgciiigni

Inndn og líða cr eins koniin undir því, nð hin opinbcru cfnin

fnri i Ingiy og þnr til heirir, nuk annars flcira, að híun npinbcri

Ijnrhagur {)cíi'ra sjc á viturlcgnn stofn setturf {)ví höfniidnr-

inn, hvnð oss snertir, gjefí í skin, nð oss konii slíkt ekki við,

Iicldur eígum vjer að eign {)nð nllt undir góðum og náðugnin

viljn Dnna, eins og rnðn niá sunistnðar af bók hans, {)á gjefnr

{)að honnm nungnn rjett til nð takmarka {>iðingu orðsins i

nnnnrs maiins riti cptir þessnm hugnrbiirði Fjálfs 8in; og nð

takmnrka niin orð þannig, nð "laiur' {)íði ckki niinnð cnn sn

scm einn Iiluta Inndsinnnna, t. a. m. jnrðcigcndiirna, cina og

jcg tcljí þnð Inndinu liollt, sem jnrðnkauiiöndum kinni vcra

Iiollt, held jeg honuni {)vi síður leifílcgt, sciu auðíijáanlegt er

af sjálfum orðunum í greíninni — "cr það landinu tjón, enn

cinginn lingnr, {)cgar nllt er vel skoðnð" — nð ætlast ejo

til inenn sjni, að orðið "land** sjc hjer brúkað í riiustu mcrk-

ingnnni, so að það innibiiidi eígi nð eina cfni cinstakra niannn,

hcldur og liiii opinbcru cfni og fjárling landsins. £nn þetta

nægir höruiiðinnui ckkí; honum nægir ckki, þ(i jeg scigi honum,

bvað jeg hafí mcint með orðinii ; Iiann lieldur eiiis fírir {>vi

nfrnni sína leið og leifír sjcr gjegn öllum {>eiui útskiringnr-

rcglnm, scm jcg hcfi numið, nð bjóða orðunum ofriki og gjefa



\u'ini \m lucrliín^, sciii Iiunn hæði vcit iiijrr atdreí licíir til

luigur l<oiiiir>, (»*•• líka t'r <^íif;^nsta'ft brúkiia sjáU'ra orÖiinna —
ulU tíl uð g^jcta vafiiS iiií^ J nKUsö^nuiii yíÖ sijúlfun uiig , í stað

luns, scni f visíiidununi cr ai^ rcglu gjf'M't , uk) greit^a lír þcíiu,

nicðun vcrrttir , lucð auiuanljurÖi oiða og grcína og- fíjörvalls *

nnila riteíns. MótmíEU hans, sciii þannígf eru bigg^ íí inís-

slíilníngi ct^a rángrærslii cíns orÖs, cru aÖ luiltlii lcití töluö

lít i Ui|iti(1, og koma nijcr lítið við, cíuá og IíIíu liöfuniluriau

viíSiirlíjcniiír sjulftir bls. 2íi2. í sluríiigargrcín, nö cf sií incrlííng

gjctí slaöiöt,- sciu jcg Iiafi gjcfið orÖinu "Jand", sncrtí mig varla

unnaÖ nf ntliugascuHlum Iiaiis i íirstu grcíninní lils. 228— 18,

cnn {)aö som linnn læíur niælt um sölu sliólacígnanna og sljórnar-

Iing lundsinfl, og iiuin jcg koiiia lil Jicssarra licggja ntriða,

áöur lílíur. Aö öðru Icíli hcr jicss lijcr aÖ luinnast, nÖ \)íiv sciii

Imun í ncVndri Bloríngargrcín á bls. 2(52 líjcinst so aö oríSi, cíns

og Iiinu uiiiiilicrí fjáiliagur Isluuds og líonniigtJsjööiir Oanarikis

vu'ri nö ininni ællun ntlt cítt, cins og liann gjörir [líiö nÖ eínu,

})á Iicfir þaÖ nldrci vcrið snmn i mínuin luig. I>cgnr jcg- tnlu

uni ling landsíns, pá cr injcr að vísii Iiinn opinbcri fjárliagur

[icsv líkn i luig, ciin aungan vciginn cins konúngsljárliirsla

Danarílíis, [)ví jcg. vcíí, nð hcnni hngar i luörgu tilliti nllt

annnð, og [)ilíir mjcr n [ícssu tvcnnu ærinn luuniir.

cr »ð víkja til cfnísíns; og rr })á firet aö Inlfn á því,

að jeg er liöfiindinuiu öUIúngig samdóiua uiu cígUu'ígnar nutin

i sjálfii sjrr, þar scm slíkii vcrðiir á kumið. Ilann viðurlijf;nnír

lika á lils. 200, að [)clfa sjo andinn i ritt minu. Jeg áttí i

[)C80u rití að eíns tal uiu sjá I f sei gn í n a í sninanbnrðL við

þjóðeígna sölunn, og vnr, cíiis og jeg er cnn, í efa uin,

eða jafnvcl rjettarn nö seígja: i nunguni cfa um ([)cgnr clild

sjcr nicíri ávögsíu af [)ví, nð so luilull hluti lund.-^ins er orÖina

bíicndncjgn) , hvurt Ivl vinnamla sjc, mcðnn hinn oiúnheri fjár-

Iiugur lundsins er á þann stofn settiir, seni nii cr, nð gjera ejer

60 niikiÖ fur um nö snarn burt [)vi litln, scni cplir cr aí [)jóð-

cígniim enn [)á, til að gjera iSr [)vj bændacign. IVljnar nthugn-

scnulír eru öldúngis biindnnr við stnö og tiina, og jeg ætUi

ekki uð bcra unnuð firlr inig þcini til fitnðnÍMgH, cnn rcinsl-

unn; }>ví j<'g liigg að mcnn slandi so jufimn Píöðiigast, [)cgar

um lölands cfni cr að ræðn. Jcg ælla aÖ gjcfa guum uð, hvnö

frum fcr í sjálfu landinii, og jcg er viss uin, ef liöfundurinn

hcfði haft [)á aöfcrðina, [)á hefðl álit lians um margt orðið
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oftriivísi cnn nií ct J>íið, þar Sftin liann luTir Iniinn-nni vfftflcínínfv-

nrnar Danniörk í hn^H} livii5 scni Islundí lií^nr, oí^ lii^litur

eo Icið sina, nn þcss a5 líta niður firír fætur sjv.r cða gjicta J)osd,

6um fírir vcrðnr á vci^innni. KKIvá iiiiittí Iianii Iicldiir atlast

lil, je^ gja;ti látið iHigniindir lians uin voödetníiigarnar iiiæla

fram með Jjjoðjarftasöliinni , nicðan liann var eliKí lniinn alS

g^jcra þau* alinciinínf^i liiiiinar. Knn so cptiríolítavcrftar ec.m

\}m* oru, cr jvg cnn viftlília vcílitrúaðiir ríiis c<»- jcf^ var áíSiir,

ntS þœr f;;;jcti Itoniið so inililiini Itísniiin (il lciriar, Hcni liann

n;tlast til, að gjöra alla Iiæiitlnr aí^ cí^öndnni áIníð:trjnriSii sinna,

J>ví jeg- licld á því sjcii inörjj^ vandlívaíM, og" að [>aft Iiufi liviir^i

tckist. Og" hvað sein líður t-instöku IijcröíSuin ú J<ítlandi
, {)á

vita ulHr, aö í Danmörku cru innrgir fcBtarhu'udur. (Tilslíip-

iinín uf í). niare 1838 cr einn voííur {>css meíi öllu, scni iiiu

liana var þjavkaö á fulUriia|)ingunuin). VcÖsctníngar crn cinliiim

<>skará5, þcgar eo cr á statt, a6 mcnn ciga jaröír lángt liurhi.

lííns cr fícíin, ecin fcr aÖ liiía, óniiseandn, |)og'ar Iiann hcfir Jiaii

í'liiaráö, aÖ gjcía náö tilvonandi áhiiÖarjörÖ sinni til cignar, so v

haiin gjcti skanitaÖ sjer liiggíngnrðkiliiiála sjálfur, {)ar scm hann

cllcgar Ifinnt hljöta, og opt hlitur, aÖ gánga aö crviöum líostniii;

ng o\ii gjctur aÖ ö5ru lcíti so verið á statt, að það sjc hagur

mcð elikuin h^ctti að eignaát áliili sítt, þcgar so má vcrða,

Ættí {>jöðjarðasalan að vcra landinu so lioll, ecm látið cr Í

vcðrl vaka, f)á irðl [>að að líomn fram við cítt nf J)rcnnu:

jaröirkjunn cöa hæn da s t j c 1 1 i n n, cður i þriöja lagi við

liin opiiihcru fjárcfni landsins. 1) llvað ná first jarð-

írlfjunni viÖ víknr, f>á hcfi jcg visað til rcinslnnnar uin {>aö, íið

jaröir, soni cígondur húa sjálllr á, ejcu ckki aÖ öilii sainan

tcknu lil muna hctur scínar cnn Icígujarðirnar , ha'ndacígniriiar

ckki hctur sctnnr cnn oiiinheru cígiiirnar. llöfunðiu'inn íinnur

m'ikil missiniði á uð scigja so <itnilcga sögu, ecm Íslcndíngum

sjc meiri mínkun cnn sómi að , og hljúti að haka hinuiu göða

ináUtnð mcíra skaða cnn gagn (hls. 250), cnn nijer cr ckki

minni furöa á, að hanu skuli gjcta so aö orði koinist, cins og

hjcr sjc ckki incst undir þvi, hvað sannast sjc, Iivað scni sóm-

anum líðurí og jcg gjet ckki ætlaÖ honum að vilja stiðja

mál sitt uin so mikilvægt efni, eíns og J>j«ðjarðasalau er, með

{)vi nÖ visa íil þar af lciÖnndi framfara i jarðarræktnninni, Bcm

livurgi cr til ncuin í íinindun sjálfa hans. AÖ eöniiu hcndir

Imnii mjer til Kángárvallasiálu og Arncsssiblu tii aö sannfærast

8



um, h-vaö jijröirJijnnnk hafi ovMö » geíngt, nf þvj íliíri nrÖu

jaröcigendui' Slailholtsi-ignírnar voru seltlar (sl). bU. 101 og

255) ; cnn jef; lívcö hvuru tU, sciu ojnn augu hefir, aö fara um
Arnesssíðlu og Uáiigíírviillaíííslu — jíí! aö fíu-a nm nlli landið,

sera jcg liefi líinni nf (og liefi jcg líomiö i 13 sidlur J>c6s), og

Iiann slíul hvnrgi gjcía ráöiÖ af útliti og nicöferö jarðiinna,

hvurt J)œr cru cj^Iníign áhi'iandans cÖa J>j(íöcí<^n cða l)ændacifj;n.

Hælitunin er alstaöar hin sama — J)aÖ er aÖ scígja, hvnrgi

ncín, Bcm jarÖarrælít gjcti heiliö,. aö undantclínum nolílírum

joröum i Gullbringnsiðlu og einslaka jörö, clM cinni af hund-

raöí annarstaÖar, scui Jicss vegna (eptir regUi sjálfs höfundarius

l)ls. 251, first reinslan cr c}í)í\ aluicnn) sannar clíl^i ncítt, J)vl

hcldur ecm allir slilcir víöburÖir ciga kin sitt aö rclíja iíl

scinustu áranna, ng ciga cíns hoimn hjá lciguliÖnm eina og

sjálfscígnarbændum. AknigjcrÖi , tiína eíngja bcítar og mcrk-

ja garöar mæna til vor í Kángárvallaeíalu um móana út nf íán-

unum, ecra nunguni líjcmur til hugar aö hrcssa víð til nÖ

stækka túniö,
J)ó

fornmcnn firir á aö giska G cöa 8 liundruÖum

ára hafí unnrö fírir oss mcir cnn hclniing verksins. Af görÖ-

unum, ecm launaöir voru vcrÖIaunum firír so sem 50 árum

,

vcit jeg nungan leíngur u[)|) standanda, cnn marga so fallna,

nö varla sjcr loíngnr cptir nf; og þctta cr þá sislan sá , J)ar

scin flcstnr munu hændacignir , J)ví ckUi cr hjcr nú eptir ciseld

ncuia cín konungsjörÖ — <áöur áiiöfauö sísluirnanni, nú læknínum,

lil áhúÖar — , scra vcriÖ cr uö herjast viö aö sdja , eo háöir

Jiftír veröi hjcr cptir IiúsnæÖÍsliiussr. Eöa vilji höfundurinn

dæma af Arnceesíslu, scm honum cr kunnugrí , J)á vcröa uUir

nö jáía, að so pjuldgja;ft scm Jjar er að sjá sljcttan blelt i

fúnum, cr Já hití sjaldgjæfara aö sjá sljcltaöíin blett, J)ví J)aÖ

cr hvurgi — að undan skihlnm scinustu árnnnm, og hjá cin-

fitaka firirtaksiuanní. Jcg gjet tekið til dæmis IljálmhoU, scni

BÍsIumenn liafa búiö á mann c])tir inann og fiumir átt, og hcittr

J)ar ckki fckin upp þiífa firr cnn, cf til vill, nú á seinusiu

áruui, og eíga {)ö fáir ha^grá aðstöðu mcö J>aö, cnn slikir

lucnn; — cða hvaö er jeg að minnast á lljáluihoU! J)að cr nær

aö nefna til J>á jörÖinn, scm höt'undnrinn cr alinn njip á, J)á

jörðina, scm ineiri gjæöuni hefir átt aö fngna, cnn uokkur

önnur jörö, scra mcíri kinja auöæfi hafa dreígíst aö, cnn aÖ

nokkrum öðrum blctti landsins firr njc síðar, scm vcriÖ hafði

hlskuntssctur og fvcmsii bær landslus í lucír onu 700 úr, ctin
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síðnn linfn litt rikísmcnn, scin a*S nokkru lcítt hafa búið þar

sjíílfir, og {)ó cr mjcr sagt, nö þar sjcu cnn tún {)íi'ö og þess

ejiíi clíki nicrki, aö cíiini þiífu hnfi })nðnn vcriö ficliknÖ af

inanna vötdnni. A slíkuui tlæuiuni cr ckkí nö gjcfa ncínuni

innnni suk) þnÖ cr alU aö kjcnna aldnrfnri Itönu límnnnn. ]^nö

cr first ci scíuustu nrum, nÖ uicnn cru fnrnír nÖ hugsa uiu

jnrÖnrrækt, cr BO gjt'ti .hcítÍÖ , scui fólgin er í girÖínguni

,

sljcttun og slíku. iHnir chh'i nicnu hugí^uöu ckki uni unnnÖ,

livnr sem lcitnö cr n Inntlinu, cnn aö nota jöröina cína og hún

vnr. Eín joiöin vnr nö |)ví lciti hctur sclin cnn önuur, scm

hcnni cínn tiniann knnni nÖ Jilotnnsl dbt^inöi, cr Iinföi betri tök

d aö halda fjcnaö, sækja hcisknii iiö, (It'ígjn Eihnrö, Iirófa upp

^arði 60 scni til vnrnnr í þnnii svipinu cön kringuui stckk'

jni'tún, scni næsti áhúaniHnn gnt aö ósckju IntiÖ fnlln níönr, cf

lionuui so loltst. ]^ottn cr almenna rcinBlau í nokkrar seinustu

nltlír frnui ú {»cssn tlag'n ; og' pnð er Jivi óíilhlíöihig'ra firir

höfundinn nö hcra aörn reíuslu firir sig, seiii ckkjcrt tilliæfi cr

i, J)cgnr incö því cr luiöaÖ til nÖ hriniln ööruiii, sciii lucíia hnfa

firir sjer, og nö inatla frniii nieö so tvísinnm nötckluui, ciiis oij;-

aö íleígjn hurt öUnin {)eíin þjóöci^imiii , sein eptir cru, til nö

gjcta rutt andvii'ÖÍ Jieirra hiirt úr inmlinu, snnra frá gjer

klnustrnm og kii'kunclgnuui
,

svipta prestnstjetfinu síiiuni nota-

legnstu hlnnníndum , uicö cinu orÖi: umvcUn öllu, scm cuu

loöir cptir og oss cr orÖiö heiöursvcrt firir ahlurs snkir afscín-

ingum fcðra vorra, losa sig viÖ allt scm oss til þcssn hefir

haldist ií, og til nþreifiinlogra nu(a liefir kouiiÖ i uiargnr nhiir,

til {)C39 vjcr sjeum snnuÖir .ci^lir — höfnm ekkjcrt framar í

hcndi sjnlfra vor til opinberrn Jjnrfa vorra.

2) llnnn cr Ukn cplirtcktnvcrðnr, grnndvölliirinn, sciu höf-

iindurinn higgir li alla sína kjenníng um JtjóÖjarönsölu notin til

írninfnrn jnrÖirkjunni. Ihtnn iiniudar sjer incniiilia Jiannig-, cinfl

og J)eír liiti leiönst af cfnlómri sjerdrægni, hafi nungva aðra

tilhncígíng-, þflílíí ckkjcrí aiiiiaö higniiíl í áforiiinni sínnni og"

fiiirlickjuni, Iiafí auugva aÖra cptirsókn, cnn aÖ Icila hitgsuiunn

ejíílfra sia — og JiiiÖ i tiuinnlegiiui cfiium cínúugis. Jþessvcgna

gjctur lianu cklu iuiíiiduð sjcr neina friiinför jnrÖirkjnnnar,

ncma menn cigi jíirÖirnnr sjáUir, scm Jieir hiia á; Jinr scni J)nð

aÖ ööriim kostí nægöi til aö aptra Jieim frn J>ví aö cfla gngn

ejálfra sín nicÖ góðri jiirÖirlíju, að Jieír lucö J)ví irÖi jnfnfraint

að efla gngn annurra — J^ciria, sciu jurðirnar a:lti ! IVú cr Jinö
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vírt, að sjcrdræpfuín mií sjcr niíki5, Iicfir inikiÖ valíl ifir inann-

inum; cnii ci* slík kjcntiing liöfinulnríns eína rating, cíns og

hiín er vanvirftandi mannlcgii nátUiru og bættuleg. Míiðurinn

cr út liiíinn frú skapuríiná hciuli iiicd nmrg-iskoníir iiáKúrnrari

,

tillincígíngum og fí-jnuin, ciiin sonn, iinníir öðruvíiíi , scm kallii

inu^tti fruiiicðli híuis (oprindcliffe Anlœg)* Jeg; gjct œtluat ÍÍI

lioi'iindnrinn vili J>ctlu og ætlist {x'aðrcgnn ckki lil frckuri út-

ekiringar af mji'r, hvnrs vcgna cinn fijc nf náttiiriinni

JincígÖiir til jarÖirkju, eína og annar til smiÖn, þríöji til ho'ka,

og 8. fr. , Jiví slikt væri að gjörii grcín íirir vcguin f<irsj«nar-

iiiuar -, cnn jog vítna, u5 hann herí ekki tí móli, uð {icttu sjo
,

so, og cíiis og iiáttiírnn cr náini líkarí, su hriddír laungum ú

]^vi , hvurfui maöurinn var húinii fil i öndvcröu, cins cptir þaö

uö hann tckur við afjórninni pjálfur. jþcssvogna vcrönr t. n. in.

vart við mcnn, acni hn< igðir cru firir jaröirkju frcinur öðrniii, cíns

á {>cíin ölduuum
,
þegar hún hcfir vcriÖ livuð hclst vanrækt af

nlmenningi. Enn að visu er unnað á^fnnd til, })egnr mcnn hiifn

ifirgjcfið fcril náttúruiinar og hcíllírjgðrur skinecmi. J>aö cr {)á,

jþegar nicnn láfa staðar nciun á miÖrt leið m cn t un ar in n ar,

cru lít licrÖir i aköla hrekkjíinna ug fiilluiima i hcíinsins {)j<íu-

iistu, láta sjcr uin ckkjcrt hiigiið ncma hag sjálfra ain og haltla

ckki orö sin, ncinii {)cim njc þiiiglist. Jcg vcit ekki, hvurt liöfund-

urinu licfir átt að lúta við þcsaihátfar nicnii eingaringu á Jot-

liindij cnii [lað læt jeg iiijcr skiljaat, qÖ slikir mcnn [jurfi að

ciga áliiíöarjíirðir sínar til J>esa þcír irki þær, og að aclja vcð

80 |>CLin sje f ritanda; cun Iðlendíiigar eru fáir mcð ])es8um

hictti. ^ví til cr lika annaÖ fullkomnara áðtand, scm hctur

fcr, cr möiinuin licfir lærst að gá ckkí cínúiigia að síiiu giigni,

heidur annarra, cr nu-nn cru komnir til hiiinar sönnii mcnt-
unur, a<;m ckki situr nfan á eíiiitugia, og [>cíin cr orÖið nð

aunavri náttúru að clla ]>að seiu fagnrt er t>g gott í öllu, seiu

()cír megim. ilöfiiiidurínn hefir, aö J>ví scm jarÖirkjuna sncrtir,

fært tit dænii uni [)eftii, seni skílið ciga , að }>cim sje ií \o\>i

hahlið, [)ar scm cru afiptainf inenn vorir Kricgcr hcitínn og

iiardcnjlctk og Jicrnhöjt híikari ;
og [)ar scin Imiin tclur Iliíafcll,

Vatn og Hrekku til niarks nm, hvnrju sjálfscígnin komi til

lcjðar, j><í mittfi af innleiidtiiii Uka iicfiin til incnn, scni fært

hafa í lag álniÖarjarðir sínar, })(í ekki ætti }>oÍr })ær sjálfir, cius

og hiskiiiiinii ([>ví cjifir [mð ábúðarjörÖ haiiB var tekiii firir

bibku|>tíiáctur^ hætti húii uö vcra hænducigu, ciiis og uö hiuu
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loitiiiu vl6 mátti btíiiðt htíii irði varla mcira' rcrðt scld, cnn

Iiiinii vnr búinn að kosta til cndurlxítar Iionni aÖ liiisum, gtrð-

ingutn, sljettun , ffaiuslíurÖi nura, ruðníngl grjiiís til slíipa-

upiisálra, o. s. f'r.), {>or^riut giillsiiiið, Dr. Solicvíng-, stiptpró-

faðtinn (að nijer cr siigl), Jón Ilnlgason, að jc^ ncfni stöliu

dicmi, scm uijcr koma first tíl Iiuf^nr, og* Iivi skildi ckki þcír,

eciit munn8in(U cr að, Itafa aðra cíns ánœgju af að sjá lagfærast

kríngum sig, ckki ugi {jcir jurðina sjálfír, scm þcir biía á,

f>ogar {)cír fá {jíí aÖ njóla ávagstanna aífiláiigf. Jeg {jori aö

ecígja, að mnrgra tilfinninguitt cr cina báttnö ng; minuiii i {)cssu.

Að jaröirlíjunui aÖ öörii leiíi "standi á sama", Iivurt racnn búi

á cign sjálfra sin cÖa sem btiguliöar, cr rángfærslu orða minna.

línii þegnr jeg sjc ntt ckki kost á, nð bvur gjcti Iijcr búið á

ejálfs síns eign, þá viröist pijcr {)aÖ gjeta vcriÖ oss til Itugg-

unar, þó nokkrar þjóÖjarðir sjcu óseldar, aÖ jaröirkjunni (cíns

og jeg komst aö oiöi, «g nú þikist liafa útlistaö) gjeti farið

fram ,
{lar scm luittrn'nn cr mcö hana og menníngin cr komin.

^iir seiu jeg^ ncfndi Ilíngland, {>á var {)aö eiiigin áðtæða, hcldiir

að eíns dæmi, aÖ jiirÖirkjan gjeti fariÖ í lagi, {jíí mcnn biii ckki

á sjálfseígiium, þegar menuíiigin er komin; cnn jeg þnrfti ekki

nð fara so lángt. Jlöfundurinn minnist {>es9 á öðruiii stað (bls.

171), cíns og viÖ lá, aÖ jaröirkjan Itafi veriö á öðruvísi fæti á

{)jóðsljúrnaröldunum cnn siðaii ; enn crvilt vcrÖnr lionum að

eanna, nð menn Itafí {)á allir búiö á íijálfiscignum, cÖa jarÖeígnum

verið öllu jafnara skipt {)á enn nií.

3) Þ'ið er ckíti h»Idur so að skilja, nð {lað sje ú Eiiiglandi

einu, nö ábatiiiu gjcti vcriö lcígiiliðunum uppbvatníng til aÖ

fara vcl mcð jörðina, sem hann bir á. ~
jjþó menn liti ckki á

aiinað enn hag sjálfra gíii, cr hjá oss lika (eins og höfundiirinn

hefír vikiö á i Q. {>ætti) firir nógu nð gáiigast, cnda firir

leiguliöann; bjer hagar so vel til, að haiin gjetur ekki Itaft

gagu sitt fírir augum, (sb. bls. 251), nema hann undir cina cili

gagn jaröarinnar ; og cf jurÖabætur {icirra Jóns á A^ttni og

Gnðmundar á lláafelli cru allar {jvi nð {)akka, scm sjálfseígn-

nrbóiidinn uj>ii skjer meíra af ræktun jarðar sinnar enn leigulið-

ínn, 80 uð {)eír hcföi ekki sii«rt hendi tíl lagfæriiigar {>cssuiti

ábúöarjörðuui sinnm, cf {>cir hcfÖi ckki átt {)ær fijálfír, cíns og

{)eím {jó scígist frá ágóÖa jarðirkjuiinar — {já vildi jeg Iieldur

sjálfra {)eirra vogna {tcir bcfði aldrci sncrt viÖ jaröirkju. Knu

uf {)ví ji'g {)ckki 80 mcnninu, uÖ {icír liaíu ckki huft so UíííIt
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iiK^tlcgar iístæður tíl að liiiía si^ íífrnm, þíí íílit jog {)á cíga

nlla þá gag^nsmuni og vírðing; ekiliö, sem þcsai priðilegu vcrlc

|)C'írra hnfa áunnið J)eim. Þcg'ai' eamt til mfíri jarðalióta cr

luælst, enu Ijóndinn gjetur af komið moö höndiim heímilis-

iiianna slnna og; cfnuin {)cím, som lionum græðast ú búsl<apnuui,

þá er að \ísu yon, nö leíguliðinn verði trcgari enn sjálfseígnar-

IjóniUnn, Enn Jxí jcg- (íski clíki síöur enn höfundurinn, nö Jjfír

«era annnÖ fje eíga, horfi ckki í aö verja {)ví til Ingfæríngur

jörðunum, aein |>cir húa á, {)á er {mí íísanngirni aö líta ekki á,

hvaö Dnnir standa ólikt aÖ i {)cssu (sh. bls. 103). Jnrðirnar

og ásamt {)eím jiirÖabæturnar verða hjcr firir bisna miklu ineiri

árásum náttúrunnnr, eun i Dunnmörku, og {>aÖ er sitt hvurt,

að tnka ávögstinn í fjcnaði eöa korni. Fjcnaönr ávögsturinn er

kominn undir fleíra cnn {)ví, sciu mcnnirnir gjcta að gjört. ^á
iiienu sljotti og girði, gjetur ávögsturinu oröiö litill : {)nr scut

íllt cr undir bú, beít hagar illa vetur og sumnr, so fjárhÖld

vcrða lítil og síoijul, lítiÖ um áburð til ræktunnr, cður hættur,

síki'ng, Iiítur og slíkt miar fjcnu ár eptir ár; {)ar er bísna

iniklu crviöara aÖslöðu og mcíra Ingt i sölurnur mcð allt, scni

til cr kostuð jarðirkjunnar , cnn {)ur sem mcnn gjeta metið á

undan, hvað upp cr tíikið. Dunskl b(Sndinu gjctur ejcö í hcndi,

Jivnö margnr tunnur af korui hunu fær í erviöiöluun. Látiiin

íslenska iMÍndann gj«:fa metið, hvuö hunn fær firir heíið sltt, cf

liann vildí selju {)uð uöruin, enn unöviröi {)e8s drcgur hunn ekki

Jángt á lcíö, auk þcss scm þuö vcrÖur lílið, ef áburöarina

niisðir viÖ. Hann vcröur þcss vegna aö ala á {)ví fjenuð ejer

tíl lífsbjurgar, enn þá vcrður nú að cíga mcíra undir, hvurnig

fer. Enn nú eígi aö síðuv því ijcnvi sjc bcst vavið hjer eínð

og annurstaður, sem vuriö cr til juröirkjunnar, {)á cr hitt cnu

ckki fullslíoðuÖ, nð ckki borgi ílcíru kostnuðiun, so scm t. n. m.

{)iljubála útvcguriuu, þar scm nátlúrau cr heldur með sjóinn

(sb. bls. 263— 207)5 aö minsta kítali cr cklii fjurslæðuru aö

kjcnnu crviðlcíkunum og vnnkunnáttunni á slíknm bjurgræÖis-

úlvcguin, sem af verslunar áslnndi voru lcíða, um voru "arö-

litlu" pcníngabrúktui til jarðukuupa, enn "lagalcítíí viðvíkjunúi

{)íng!Í8Ínguni og vcðsetningum" ! (sb. bls. 2<i0), Jíuö fer lika

fjíirri, aÖ danskir bændur vcrji iieníngnm sínuui til jurðubóta

cÖur VL'ðseínínga cínúngís; {)aö vcr {)cim, {)nr eíns og niinur-

Btnður, hvur eíns og hnnu cr lindur, eöu telur sjer Iiæ^ast aö

hafa urö {)cirra. luuanlauds skuldir Duuarikis cru meÖ lle/ra
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voltur {)oss, rílíismennirnir vorja ckki nUir fje eínu til stíír-

ninnn1cg;rn firírfælgn. er cIíIíí öllum lagiÖ að ráÖast í þaÖ,

Bcm mikíl umsvif lítlieímtir , first nú Island ^jetur clíkl

notift Jjcírra lmfi;smuna, ecm Dnnmörk nítur, meö nÖ koma fje

sínu í skuldabrjcf, þcgnr cígöndunum licföi þaö licst komiö, þií

pjc jrg ckki, livi mcnn skildi fírirmuna þt'ím aft hnfa fje sitt á

vögstum í kunúngsfjárlurslunni , scm nldrcí vcrða færír um aö

liafa {>aÖ í Iiendi gjálfra sín, ncma mcÖ skaÖa sínum, {jó "mintl-

n^ir" sjeii kallnöir. Mjcr virÖist miklu frcmur, nÖ ifjrvöld

landsins œtti að stuöln til, nö mcnn gjætí Iiaft nrö tjtlr síns meö

{>cim Iiæfti, scm Iivurjuni cr Iiclst IngÍö. Stjórninni cr miklii

liægrn, cíns og á gfatt er mcö fjárliag n'kisins, enn mörgnm

umkomulitlum Islciidi'ngi, nð linfn ávögst {>css , Bcm lirití

nö konúngsljárhirslunni , þá öllum, scm vildí, væri lofað a5

sefjn þar fje sitt á vögstu 3 og {>(! nokkuö irði koniingssjóðnum

ávagstarlnnst, scm hnfn irði firir Iicndi til grcíÖslu, })cgar fjeö

mundi kallað aptur, þá væri slíkt fjön (scm {lar nö nuki mætti

finna ráÖ við) ckki öðruvís aÖ álitn, enn cíns nnnnn kostnaö,

scm variö cr til þarfa Inndstns, og' aö litlu cr virÖnndi í snman-

liurÖi viÖ not þcss firir ríkið , aö skuldnbriefunum iröi fækknð,

sem cru i Iiöndum lUIcndrn, so rcntur rikÍsskuUlnnua rinni scm

flcstar inn lijá {)cgnum konúngsins.

4) Jcg gjet ckki iáíiö frnmfarir jnröirkjunnar mæla frnrai

mcÖ {>jóöjiirönsölunni, af {)cím rökum, scm að frainan er vikið á.

IV lí cr aÖ líta á það næsta, scm ættí að mæla fram ineö hcnni,

cÖn Iivurnig á statt or firir bændiim i samanhurði
viÖ jarönsölu þcssa. Jcg; hcfi hjcr nð frnmnn sngt, nö jcg

sæi ekki kost á, nð '^nllir gjæti búið á cígnum sjálfra sín nð

Iicldur; því {)ó jarðir vcrÖi flcíri hændncígnir, er eígi uicð því

flint, að bændur vcrði íleíri jarðcigcndur". liöfundurinn hcldur,

að veðsctníngarnnr gjcti umhvcrft þessu öllu, og tckur hjcr tíl

á j>ví hjali útlendíngn, sem hcírst hefir laungum, aö peníngar

vœri hjer í hvurjum handraðn, og aö mcnn hcfði ekki tök á aÖ

hafn ncínn nrö þeírrn. llann fcr jafnvillt í hvurutvcggj u.

^aö cr nf sá tíininn, cr mcnn Ijctu sjcr unnt um að sánka

saman pcníngum; {><i aÖ cinstöku dæmi íinníst mauraþcgna, scm

lúra á pcníngum, {)á sannnr })að litið, þegar aptur koma Iicítar

eíslur, scin aungvnn slíkrn cr aÖ íinnn 1. Uángárvallasisln

vcröur af mörgum rökum ekki talin nieÖ fáfækari hjcruÖuin

landsins, þnr scm aÖ cíau lcítinu frjóvscmi jarÖai: ásamt hatgÖ
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nie5 sjílvíinUvegu og MíJSa lojita er hjer livaft mca( og; jíuftir

livurgi ílc/ri liæiidacignir ; aiS Iiinu le/linu livurgi iiioíri crvið-

lcíkí á bralli, eíðslu o^ lítsliíttarsenú , {)ar scui bjcr cr cínginn

lcaupstaÖur og cIíIíí vert^iir, íiiS licíta nieí<^i, iiá5 til kaupslaÖa

nemn lítinn hluta lírsinð; {>v] á KírurliiiM^a, scm næstur cr

Tcrslunarstaftanna, hefir lánga leíngi »ft uuílanförnu {lar til íirir

2 árum, að kaupniannaslíiiiti urðu, ílest, cncla kaíl'i og hrenni-

\Jn 0[)t verið (ífáanlegt utan kaupfít^ar. Jeg heltl og, a5 í

samanburÖi við önnur Iijerut^ mnni Iijcr aö tiUölii eínna fæstir

Jola neíft meft jafnaí^i. jþaft niuu firir {)á sök óhætt uft leggja

cfna ástnndið lijer til -gruntlvaljar, aö })aö muu ekki Iietra anu-

nrstuðar. Knn til aö gjeta dænit um [)iiÖ mcö nokkurri vissu,

fann cg ckki nnnað líklegra, cnn að hiðja sjslumann vurn

,

hon*a £. Svcrrisson, að gjefa mjer skírslu {>csða.
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Jcg hÍlS nú incnn a5 rcnníi nn;};iinum ifir ponnínfíadíílltinn

,

soiii ii^ ollti sanilöldit í SOO Ijrmui cr ckkí ncnia fio scin jiirt^ar-

vcr5 80 kvurju Itiít 1>LM*a 60 scui (í flalit' af jtcnníiiiii^ununi

,

cnn af slíuldunum liðu*>ír 00. Jafnframt gjet jcg- fullviasað

iira, aÖ jeg vcít clikí íil þaÖ orÖ lcíld á , að í noI<íírii cínu af

.

1)úuin J>c83um liafi pcnníngar vcrið tlrcígnir undan sliiiitnin. Og
Jícgar jcg licfi nú rcínglu firlr, aö {)ca9U cr sona Iiáttaö ineö

|)cnniitgacígnína víöar > laudinii, mcíga mcnn fiiröa sig á, wS

Iicira tclíiA uiulír göinlu J)iiliinii, ^Ö pcnnfngar sjcu lijcr almciint

í díngjuiii og — cf til vill — niður gnifiiir til og fiá út um
liaga. "því cínginn J)ii'fti rcíiular aö furöa sig á, J)(í

vart íröí

\iö í bcfrl (láiiarliúiiiii 6o sciii hundraö dala viröi i |icníngum

;

{)ví so mikiU J>in-f livtir cfiiagóÖur lióndi mcÖ, cigi bann aö

gjcta komist frá Jjciiii lífgjölduin, scin Iiann líjcinst ckkí nndan

ú livurjii árí. £nda fátæki Ixíndinn J)aif aö liugsa firir pcnniiiguiii

í landsknldir og flcíra; liinn cfniigri á nð gjalda lijilum einum

kanp á hvurju vorl, síalumEinuinum skattinn, prcritinum oíTriö

,

tinndina og s. fr. , og liiinn J)arf jafnan að vcra biíinn vrÖ

niiirgskonar útgjötdnm, cf hanii á nÖ gjcta komiö áfram bjarg'

ræöis ntvcguin sinum. Jeg hcfi hcirt hcsta kúmann scigja, aö

hann tcldi ckki ráö i J)cím kúskap, cr hóndi hcföi ckki liundrað

daln cÖa tvö firir Ilggjanda jiifnan aö grípa til , cf á la^gi, so

scm cf hnnn ÍrðÍ firir kastarlcgu óliappi, fjcnuÖarmisði o. s. fr.,

cnda nö hann œlti firir útför sjálfs aín. Og jcg læt mjcr J)egsn

kjenning J)vi hcldiir skiljast, scm jeg lield nicnn gjcti hvurgi

komist 80 af, að ekki ejeu nokkrír jienningar á gángi til dag-

lcgrar kt'úkunnr í viöskiptuiti inanna. Enn Jictta eru nú cín-

niitt iicnníngarnir, eciti cinn lánar uörum, Jicgar á li^gur. ^vi

þó cinstöku mcnn ItírÍ á |)cnijingum, cins og áÖiir cr á ininnsf,

likt ng J>eir i öörum löndum, sein ekki hafa áræÖi til nnnars,

cnn aö koma pcnningiim i skuldakrjcf og J)csðhá(tar, sciti nm-

svifaniínst cr, þá fcr höfaiu]uriiin apínr villt í J>ví, aö Jjcir

pcnningnr , scm tíl cru , s j c u c k k i m c s t a 1 1 i r i h r ú k ii

^cgar cinhvnr kaiipir jörÖ, hefir injcr optnst rcínst, nö firsta

vcrkiÖ fjo aÖ riÖa úí og fala pcnningalán, og nö lángtiim mciri

vandræÖi kafa út nf J)ví risíö, að pcnníiigar voru bo óvíöa til, cnn

aö J)cír, scm til vœri, va-ri ófáanlcígirj og cf suiuir lána rcntn-

laust, cína og algí^ingt er incöíil kunníngja, og opt gjeíur vcriö

cins hallkvœmt i viöskiptuin inanna — {)ví grclÖi kjcniur opt

grcíða á raót — J)á er hitt sannaat aö scígjn, íiö ckki færri



. Iiítfii (Ök á, að úðkiljii sjcr vcðfjo ug; úvu^íilu, ug {tu^ Btmuluin

aun^u læfíii, cim lug- gjöra ráð lirir. þrgnr þcttu ur nú

líðlíiiulcj:>;t uiu iillt láiul, þíí virðist injcr uö su vögsnu nuíli litil

[)urf á snúiiín^uni þuiui og kustnuÖi , bcui uf vcðaetníng^uiu

Iciðír, til að uukii þunn rjett, seiu uldrcí |)nrf tíl nð gri|iu; þvi

]þau (líicnii cru IiarMa fú, utS mcnn linfi uröiö af sknld einni vcr^im

fútæktur cður Iirckkju skuldunnntnnnn ; kuupniciui vcrön liclst

íirir þcsau, Jxí Ijíítt ejc, cíns ug {)cír cigi ekki tins uö hnfa

firir sitt cins cg* a5rir, ug cr \}n<S reinilur eínn úvugstur fustii

Ycrslunarinnur ; cnda cr þiiö helst í 6kí|)(niu við útlcntlu, uö

innlenduiu Iitíir urðið uö sknöa grciðnscmin, úii {)css veö va>rl

ickín i uiúti. Ilún cr n5 utnn koinín þessi inentunin, scin tekur

hin t þcím tilgúngi uð burgu aldrci, ug cr cnn ekki húiu wS nú

lijcr fuðtuni fæti, sein kctur fer. Stampc heíir þvi rjclt að

inælu (I)Is. 59), að liin gumln cínfeldni ug rúðvcndni sjc cnu

ckki ú ilútlu rekin úr IflluiuU, ug uð vin^Bclniiiga mcígl uð £0

vögsnu múlí ún vcrn.

llufundurinn vunnr, nÖ allir gjcti nvðið cígcndur uðjurðuiu

fiínuin, cf vcðsctníngnr kumíst ú. Jeg cr uiu |)uð litillnr vunur.

Sd þckkir litið til Islunds, acui hcldur, að allir húcndur ejcu

færir um uð kuupu juröír — þcir œtti first aö gjcía cignast

buröskiTu ífír rúinið Bitt cða kjcrti til að kvcikju ú júladngs-

kvuldið. Jcg ecígi: "að kunjia", og vcít nö tulismcnn vcÖsct-

ningnnnu æ!ln að grípa þcita urÖ ú loptif cnn mjer skilst, Jivnö

þjúðeignírnar snertir, aö jurðin sjc ckki iekin i vcð firír uici'ru

cnn 5 vcrös Iicnnnr, ug mjcr cr hvurgí lijennt, hvuð til hrugðs

cigi uö tuku, þcgnr so cr ú stutt, eins ug uptnst cr, aö sú seiii

urðinn cr Iiæst hjdönndi, ú ckkjcrt firir þciiu ];)rið-

júngnuiu, sciu hunu u uð grcíÖn undir cins, ug eiiig-

iuu |)onr uÖ lúun honum ])iið, af |)vi hunu Iicfir ckkjert nð

sctja í veð fírir liíiunu, þcgur jörðinni cr sle{ij)t við kunúngs-

sjúöinu ineð fírsín furguungnrjctti. llvur seigir, aÖ úhætt 8jc,

cíiis ug jíirðir cru hjcr, að liínu — cndu slúön cön Efknldnguiii

fútæklingi |icnníngu til grcíðslu {^cssurri skuld inút öðrum for-

gnnngurjetti i jörð Iiaiisy nei! |)ií cr hitt vlturlegru, scm af cr

rúðiö, uÖ tnku allii jurÖinn í vcö, cnn hurga allt iindvirðið; cnn

{)ú cr sú urÖiiin kaiij)andí, sem lúnar, ])ú úbúandinn sje fírir

burinn, og [)etla cr iiú lciiulnrdúmurinn , sciu kjciuur {)vi til

IríÖar, aÖ eo fúir gjctu notað sölukosti oj)Ínbcru cjguunnu, uð

lútu ^ undviröis etuudu inúti vcÖi i jörðinui, að {)cir gjctu {>á



clílíjci't fcínfííð til liorgn þriÖjúnfr^nn iiic5; Ofr ]yc^iir {x-ír nú

aldrci' ^jctíi drcígið af sknldinni (il Mnnrdioltins sins (})ví {)n5

er ii ixb gtskn ckkí mvir ciin 8o aem ^ bænda, scm v.r uÖ græðn,

og það < ru |)cðsir, ecm gjcta lánaö jicnnínga cða kcíjít jarðir,

Qunar þriðjdngurínn stcndur i etað, enn cínn {iriðjiingnrínn fcr

minkandi), vcrður cndirinn cptir nokkur lír, að hnnn vcrður

('igandi jjrðarinnar og kan^iandinn gnmli landscti linns, og livar

er þá íivínníngurinn ? Jcg vcít mörg dæmi til nm þetta, cnn

fli um Iiltt, að uinkomnlifUr bændur, cíns og flcstir crii, liufí

vcrið færir uin að g^rcíða jarðarverðið allt af cí^in raiiilci'k,

]^að {)iðir {)cs8vcgna litið, ])(Í vcrið sjo nð skruma af {)vi, til

mcrkis um hina "hlcssunurrikii iívogstu'' (^jtjðjarðasölunnar , að

80 og- 80 inargir sjcu orðnir sjálfttcígnarbændur , ()nr s(!m |)cír

rcindar cru ckki annað enn liæðtbjdðundur — o])t af moiiti, og

[tcgar þcír nota ckki scilnskilinálana að Idta ^ vcrðsins stnnda

dhorgaða, liggur elns nærri muntlausa áliktanin sU, nð }>cir

hafi ckkjort gjctað borgnð firir vcsöld, cíiis og hin, að

kaupandinn hafi lcígið á hcilu jurðurvcrði, og að iicnníngur liggi

lijcr í díngjura arðlausir,

Af sk/rslunni nm efna dstanðið — gem so margt má nf

læra — mii lika rnða, hvnð hægt bændiir vorir eígi lueð nð

kun|m jarðir, þcgar íí nllt cr litið. Að fr.ídreígnu nndvírðí

fastcígnaniia, hafa i 30!) biíum til skipta komið 48S(ÍÍ> dalir, so

að livurju búi bera lijer um bil 158 dnlir, og þuð er því siðnr

of lítið í lagt, að kalla slikt mcðalbií, soiu í þessuin ðOÍ) biíum

hafa vcriÖ í)8 bú (eða 5. hvurt) mcð fnsteígn, cnn í J)cim bú-

unum cr cinmitt (Íhætt nö átita lausafjcð likn til jafiiuÖar hálfu

mcira cnn i hvurju liinna. Gjcrum nii enn fremtir, uð hvnr

hjiSn, 9cin hcfja búskaii, hufi til jufnuður so sem 5 huudnið í

lifundn og duiiöu til umráða, cðu so scm 100 dula virði, og hitt

væri ullt gráðafjc (scm rcíndar cr á aungiim vcigi; því cjitir

})ví œtti cígnir landsins ekki að þiirfa lángnn tíiua til aö niarg-

fuldust). Enn {legur 30Í) búiim hcíir vorið skipt í 10 ár, er

hjcr um bil búiö að skipta öllum biíuiii síðlunnur, scm ekki

licfir ncma liÖiigu ÍÍOO búcndur, á 20 árum, |)uö cr uicð öðruiii

orðum: að lurðaltal búskiipai'ára vcrðu hjer um 20 ár; jcg ætla

saint ekki aö búaet lijtr viö lcíngra búskíniartínia til jafiiuðar

eiui 15 árum, af {)vi jcg vci't ckki, hvuö iiiörgiiiu búiiiii niiiid-

ugir crfiiigjur kunna aÖ hufa skipt á {)c6suiu áriim ;
og veröur

{)á ágtÍÖÍ b(iiiduns i 15 ár 58 dulir, eðu so sem 4 dulir á ári.
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Giv.il mvnn nú gjættir iiö, aÖ rrumbilingurntr þtirfa æi^! iimrgá

við, {x'^'itr {)L'fr fura ai) búa, bæðí áliulila Ijennöar, seiii {)eir

cru að reitiluiat við u5 Itætu Eijcr eiiiáU sinátt, og- aÖ gróöinii

pcssi uÖ ööru leitínu lendir niestur lijá liinuiu ríku, Eicni eru nÖ

lírnlía i jarÖírnar, þá gjcta þeír gjert sjcr nokkra iiníndun uiu,

livuö luikið nlnionningiir bændn cr fær uiu nö leggju frani á

ári til borgunar jöröum. Sjálfeígn verÖnr ekki, so aÖ linldí

koiui, á koiuiö, firr cnn kaupcndnrnír eru þt-im efnuin liúnír,

aÖ þeir gjeti IjorguÖ drjiígnn hlula kauiivcröstns án þess nÖ

svi(ita sí^ neinu þvi, er })eír þurfn á nö liulda til nö koinu

lifrain búskuL^num (Tutcin i Maanedsskrift for Littcratur

XVII, 499).

Kiin livuö n^ttí cfnuluusuin mönnuni nÖ gángn til aö bjöÖa i

jarðir, þcfj^ur J)eir liafu ekkjcrt firir uÖ lála, og sjá eingin lík-

índi til uÖ gjetu losust viö neitt af skuldinni, þd eiiilivnr írði

til aÖ láiiii {)eím, cr þeir ár eptir ár Iiafa fullt i fángi uö koiii-

net frá tíígjöldum fjeíiu, cr á þcíin liggju, so nö þeíin gjelur

ekkjert fjenastV Ilöfundurinn lieldur, aÖ {)t;im aukiðt so Iiugtir

og dugur, þegnr þeír fari nö búa á eígniim sjálfra sín , aö

jöröiii rjetli {)egar aö þeiui su míklu lueírn ávögst. Jeg held

Jicir ajcu ni i k 1 u vcr r fur n ir c p t ir en n áö u r; J)ví auk

^csa sem ekki cr ftillsannaö, aÖ niargur eínirki gjeti á orknÖ

öllu lueíru cnn liann gjörir, þá hcfí jeg cnn nldrei orÖiö {)ess

var, að sá vcröi i skindingu nllur annar muður, seni orðinn er

liæstbjiíðandi aÖ jörÖu, cnn hitt líggur 1 nugum u|i|)í, að með

^vi aukast honum so niikil útgjöld, nð hnnn veröur

fullkejptur af slikri virÖiiigu; já! þcssi úlgjöld draga so iniklu,

aÖ {)aö cr mesla óráÖ fírir hvurn, sein hcfir fullt í fángi aö

koniast af áður, aö leggja {)uu sjer á heröur, mcðun haiin

gjctur lijá komist. j^essvegnu er {)uð niörgiiin efnulitlum

hónda versti grikkur, þegnr seld cr jöröin undan lionum; {)vi

hann cr {)á i {)eim vanda, annuöhvurt aö verðu aö bjdöa i liunn

sjálfur, cf huun sjer ráö til aö kljúfa frum lir {>ví, og uuku sjer

ineö {)eím Iiætli lífgjöld, cöa haiin vcrðiir uð sjá uf hennk i

uniiurs iH^ndnr og eígn undir, Iivnriiig lil tekst. Jíað er sjald-

gjæft nö fá lijer jurðir firir luiniia enn ZO spesíur hundraöið;

apdir {)ikir göð landskuld af 20 hnndraöa jörö 8 spcsiur, seni

ier iiálægl veröliigðski'áiiiií
,

{)egur nukkiir ár crit tekin sanian ,

og sjá {)á ullir, uö ef kuupandiiiii gjrtiir ckki burguö neiU nf

sjulfs sius efnuin, {>á verÖur Iiaim — {)egar hnnn á aÖ greiðu
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liiga ávö^ðl uf öllu líuiiiivcrdi 20 liuiuli-at^íi jaiÖiu-inniir , 100

Hlichíiini — nð liiifii 8 bim;sjuiu luclri úlgjöUI á iíri. lí!f nú bæt-

ist ií liaiin tinndiir úlsviir iið aiiki, Iinr gciii jörð Iiiiiis o^- Ííú-

{^iMi liciinar, au-.ðan liún var J)j(í5t*ígn, vuru iincliin filiilin ííuml,

cr liiinn 8U iiiildu vcrr farinn enn áöur, endii {)(> Iei<;iiiigjaI(Ií

lj(ítti tl honuni, ivS hann hlítur að kafna uiidtr slíkuui skulduiu,

«f liann gjen'Íi elíki hrlur cnn kniiiast frá {KÍm áöur. Í>.i5 t'i'

kunnn^t, aÖ uú eru varla seldar eo jarðir, nð sn seiii línupir,

nái i lu'iíð nu'írn eptir jörðina, enn J iiörtuiii af ávegsti knuii-

verððina og eíknr Icíguliðn útgjöld sin nð J líaríi, {xí hann sjo

orðinn eígandi, livunœr seui hann vcröur að greiöa fullau

ávöf^^st kautiverödins ,
og er slikt ekki fntæklíng-iiiu hent; ug

verður }>eíin , nð iiiiiini liífjíf^ju, öllu ráðlcgra að haldn áfrnni

að vera lei'>ruliðar iiicð söinti skilináluiii og* iíður, seiii {>eiiu

verður eliki iiieínað, helditr enn nð Icggja út í slík jaröalíain>,

lU'inn cínhvuijar slaklegar krínguuislajÖur sjeu að. Ueín«Iiiu

fiínir líka, nð {)cír cru verst farnir, sciu orÖnÍr eru kiuipcndur

að ábiiðiu-jörðuiu síiitiiu og vcrön so, eplir {)iið jörðin cr veðautt

konúngefjárhirslunni, nð grciðn lueirn í rentur eiilir tvo {írií^júngii

andvirðisiiið, enn áður cptir nlla jörðinn, enn eign á eptir að

herjast i þvi skuldavafsj til að loíia^jt við ^ i>art andvirðisinð,

sciii {)cír hölðu áðnr elílíjcrt nf að scígja. Jeg- hefi vcrið vitiíi

að — og {)að í Gnllbríngusíslu sjálfri — að lueiin hiifa tnlið

{>nð sina mestu óhniiiíiigjii, nð ilækjast inn i slik jart'^akaup í

stað liina, að vcra leíguliðar '). j^eiiu, scm á diinardirgri ekki

lurtur cptir sig so mikiö skuldlaust fje, að það jiifnist við ^ part

*) 3Þ*^Snr vcrið cr að liíiUla li lopt kostuin tíjálfcicígnannnnr og
veðsctníiiganna i Daiiniörku, {)ii ætti ekki að dilja oss bins —
að jeg taki eínmitt {jað unulicinið, scm liörundinuin cr kunn-
ugast á JótlaiMÍi — að áriii 18:^1—23 liafa i 5 sísluin i

Fc//f-uindíi'ini 101 niaður ncíðst til að láta bj()ða upp jarðir

sínar, aí"
J>\í

peiv ^níu ckki staðið j skflwni við lánardroílMa

sína ( Vcile-Aint vcd Pal^aftj 43^5 cnn Iivað holl slík upp-
boð hJcu, og livað v(r1nici{;:un niannit sje {)ar mikil, niá aptur

ráða af bis. 11)9—2(11. Aptur Iicdr ríkisí'járhirfclan í Dan-
niörku í 12 ár: 1820— .*íl orðið að gjöra uppííckan 30 hlut-

nnn alha rnstcígna landsin^, af {)VJ cígcndurnir gáta ckki
grcitt skattana, scm á Jörðum {)cssum \iv^\i ( Maancdsakyij't

for Jjiit. IX, 77). — Vjer crum s;clir {)oss íslendinp:ar , að
vjcr höfuin cnn lítið að scií!;ia af IiarðiðgÍ [iví öllu, scni við

cr liaft, {)Cí^ar inaður og kona oí;* börn cr drcíj;ið í díílissu

og "orurselt kvölurunum", af |)ví ekkjcrt cr til að borga incðj

cnda bigg jcg svcííulúígum voruin koini {)að bcst, að bIói'

ílokkur maima sjc ckki gjcröur atviunulaus i cínu.
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af íindvirfti jarftariiinar, scin hnnn Iijíí á — og {)cg3Ír verða \)6

flcstir liívniliirnir lijií oss — , Iiodiiiii licifti, {)<'f;ar lí allt er lilíiS,

vcrift óinö^nlcgt aö vcrÖa cíg-anili nft lílntöarjörö sinni, cnila

incímlliií^i ráftlcgt aö hralla i slílíu {jutía slíal allt lil

þcs9 íijcrt, aö g:jcla botiir rckiö fijáiran sjg- áfrain incö li'ríri

fijcrclræ^ninnar ; cna Iiiin íctti [xí cIiKi að Iilínda mcnn algjör-

lcga. Ji'fí tck {)uö n\t\i aptiir; lcignliöiirnir standa oj)t so nö,

aÖ incnn líjæniidt varla lcínfí^ra, {)<í {jcír ætli jaröirnar sjálfir.

Löfi^in hafa sjcö viÖ {)ví, aÖ {jcír veröi aÖ ósclíjn rifnir «ji|) uf

jöröiini, ficin cinu siniii cr hiííÖ aö hlcípa þcini ínn á^ cnda hcr

{)aö sjaldan aö, aÖ l.mdsi-tar hjá oss vcröi Iirir sliku, allra si^t

{)jóöcí«»na landsctarnir. Lö^in hafa sjcö íirir {)ví, nð {>cír fái

aö halda söniu slúlinálunum , scm {icím cru cinu siitni scttir,

mcöan {)cir halda ál>úðinni, hvnr scni so kinnt vcrÖa ci<;aiult

jaröarínnar. 0^;^ cf nií líoni'inji^s hindsctarnir , scm eí'^a nærri

^ví víst aö tucí»a sitja á jörðum sínuiu æfilánj^t og mcÖ

óhrcittuni slálinálum, fara vcrst mcö áhúðarjaröir sinar (hls. 250),

hvaö cr þá firir {)vi, að {)cír tala annað ráð upp, {>c<!;ar {)cír

ciga frjálst aö sctja sjcr higgíngar Bkilinálana sjálfirV Lcigii-

líöaniim cru scttir ekki cináiigis lcigiiskilmálar lieldiir og

mcÖfcrðarskllniálar — það cr satt! cnn livur vcit, hvurt {>cs9Ír

iiicöfcröarskilniálar cru jörðiniii (íliollari enn {)t'ír, ecin þcir

kinni finna uiiii ejálfir, cöa að síÖur sjc vikið i lag, {>cgar incnn

hafa hcíg af {)essum skilniálum, cnn {>cgar ckkjert er að átt-

nst, Itvað tnikiö scm látið cr (rassast. Ilöfiindiniim scigist so

frá nokkrum higgiiigarhrjcfiim , aö honuui ma*tti {>ctta trtílcgt

jþikja'); cnn {>ar seni so kveöur að orði (hls. 2Ú0), að Icignlið-

ínn sjc verr farinn, hvað c|)IÍrgjaldiö sncríir, cnn sá sciii húiiiu

*) Jcg licld að visu, að varla hafi ó{)arfari big^gínívnrbijef vcriÖ

skrifuð, cnn suin þeírraj {)ví til hvurs cr að sctja {>íi biffg-

ínícarskilniála, scin cíiii^inn pjctur fullnregt, ekki Kjállir

hÖíundai'MÍr ! ^cfi'ar ekki vcrður gcíngið cptir ullu, scm i

skilináliuuun er Imft, verður hitt aö inarklcísu lika, sem ckkl
má missast, og það cr cíumiít tll^'ánívinum — nð nokkuÖ
verði lagficrt — til öptrunar, cf Iciguliðauum vcröar allt af
fundin átbigc'iniíarsiik, hvurnin: soni hann liagar sjcr, so haan
á jafnan iinilir náÖ , að vorða ekki rckinn burt. Kf t. a. m.
ekki maííti Iiafa ininni fjárluis neínstaöar , enn 10 álnir að
leíngd og; G að vídd handa 20 kindum (sb. bls. 87) , hirfti á
nœstu árum cíngra fjárlitísa við, þvi kindur niundi {>a skjótt

vcröa að deia úti fjárhÚKsIausar. X^aö má ckki minna vcra,

cnn að {x'ír mcnn, sem Ínnlcíða lijá oks sllkar rjcítarbaíiur

,

sjeu ckki til öptrnnar trjánulnínguni Iiíugaö líka, mcð tak-
inörkun vcrslunai'frcUisins,
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n5 {x.'ssii cr giignstætt Itáttað. Hviirnig- scin iMggirigai-skíliiiál'

arnir eru, |)á vcr5a þcir allt nf Ijotlbærari , enn sÖluIiostiriiBr

,

|)vi jörðin cr ckki látin ábúandanuin föl , nrnin scljíuuli tnki

nicirn í ávögat af pciiningnniiin , cnn áðiir gnlst lioniiin nf jörð-

ínní; og \m lcíguliðinn liafí ckki cígnar uniráð jarðnrinnar tíl

sölu og vcðscfningn, {)á stentlur lionum þnð á lítlii, þcgnr hnnn

að cíns nær að eitja cins ÍcíngÍ og hnnn villj Jjví eje hann

J)eíni cfnitin hiiinn, að hann gjæti náð i jörð sina,
J)á

licfir hann

lilin eitthvnð annað undír hendí, scni liann i stað hcnnnr gjetur

vnrið til sölu vcÖsetnínga, eina og- honuin ræður við nð

horfa. Ætll hnnn |>ar nð nnki nð verja jörð sinni til sölu oðn

flifja sig hurt nf henni, {>n hvcrfa honuin likn jafnsnart sjálfs-

cígnar notin. Enn silji lianii á iK^nni tíl cilí, })á hefir sjálfs-

cignnrhóndinn vnrln firir öðru að gángast frain ifir leiguliðann

,

enn þvi sein jörðin írði (lirari cptir hnnn dauðan, cnn þegar

hann kci|)(i hana. £nn hœðí cr |>að, nð niargar kringuinstæður

hannn nð fnrn mcst cptir ])vi í lifinu, scui vcrði cptír mann

dnuðan; cndn á hann, cf til vill, þeltn cins vist, livaðn jörð scra

hunn ættí nðrn, |)ó ekki hcfði hann hann sjálfur tíl áhúðar.

]^að cr enn athuganda, nð það cr harðla tviðint, að sjálfseignar-

hóiidinii húí iiieira i hag firir afkoinendur sina, cnn leigubónd-

ínn, nllra helst cf linnn cr ckkí cigandi ncnin að nnfninu og

jörð hans cr vcösclt. Rnuj)in gjela
J)á

gjcrst innrgvíslegn eptir

hann daiiðan; endn cr valt nð giska á, livurt lciÖ hnrnannn knnn

nð liggjn, og Jx'gar íleíri cru crfingjar, verÖa — cf til vill —
ninrgir cigendur nö cinu hilí, og cru þeir })á litlu hættnri, því

mnrgir gjetn ckki nð heldur notið ábúðarinnar.

llvurnig scin jþessu er snúiÖ íirír sjcr, hvurt scm vcðscln-

íngnr crii koinnar á, eðn ekki, vcrður {>ó cndirinn eá, cíns og

lika liggnr í cöli hlutnríns, aÖ nörir gjctn ckki orðiö

cigcndnr jnrðn, cnn þcir, scni cígn pcnninga cÖa cru

f {)cíul vændunt nö gjota græll {)á; cnn {)aö cru líka ciniiiitt

|)es8ir incnn, scin jarðírnar cru nð kaupa, hæði nbúðarjnrðir

sjáifrn fiín og aörnr. Ef nú {^jóÖjnrðnsalan væri so lioll, ecni

látiö cr i veðrí vaka, ^á æt(Í ávinningurinn nö vcrn fdlginn i

|jví, að {>essir incnn helöi scin nicst nö krukn í; enn höfundur-

inn hcíir hvurgi fariö slíku á flot, so hjcr {)arf ekki við {)að

að teljnst. Ilann cr nijor saindómn í, nö ekki sjc hetrn nð vcra

landscti slilírn mnnna, cnn konúngsiiis. Að öðrn Icíti cr {)nð,
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iU\i\ii\iS [)vt, Bvm fíoppe oiiiti Biniií \}v.t Ijiika uni euniu crní í

lirií.'fi (il (-inlivni'ð nf slJíírnairíííSnnnni, 0*5 nó^sanilcf^u var lokið

fiiinnn. Jc^ licfí 1. 11. lu. altlr<j licírt íirr, aiS loin^ulit^l sjo lút-

ínn gjcfa (Íl jart^ar á livurju ári ,
])vi síður aö jcg; vití dæinl

})ogs. Iljer eni lílía jaröir flcslar biggðar æfilángt, ct' lcígulíði

sícndur í s1<iluin, og {)að cr sjulílgjært, uð uiunni veröi Koniið

n|ip af jörðn, Jxí á það bresti; enda luá, J)egar uni slílít cr

verið að dæinu, cMii Iiáriga i ei'nslöku dæinniii eða inunnnin,

lieldnr þvi sein algeingust cr. Enn þar sein luil'nndurinn líggur

cfnaniönnununi á Iiálsi, elns og þeir þeklá ckki liag gjálfra

sin, cr [)cír lijósa hcldur jarðalíani) eiiii vcðsctningar, {)á faru

niíirgir [joí-rra, ckki síÖur enn linnn, nærri uin, hvnð þcír

f;jöra; {)vi hvnrki gjcta fálæklíngar slægst til aö vilja J>au

liíli heldnr til eígnur cnn ábnöar, sem cínglnn ætlar aö vcra

við ári leíngni', Jxí inörgnin vcrði nð liírast þar æfilángt, af

J>ví Jjcír gjeía ekki náð í hallkvæinara jarÖnæði — cnda er

efnainanninuin , cína og ná stendar á, ckki hngnaÖarineíra, að

Iroða n|)|) á nienn pcnnínguiu firir vcð í jörðu, onn nð cíga

sjálfnr jörðina. AÖ vísu eru jaröir innrgopt ofhorgnður, J)ogar

lilið er til na-stu áranna oíngáungu, J)ar scm kaupnndinn atundum

teknr okki í nfgjaldinn inotr enii hálfim laga ávögst [)enníiig-

nnna, scin firir jöröina crn híínir, nieðan áhiíandi er snmi viÖ

jörðina, so aö higgíngar skilináluin vcrður ekki hroílt. Enn

cínginn gjefur so iniliið firir neínu jörð, ncmn Iiann sjáÍ sjer

faírt, nð færu frnm skuUtir heiinar við næstu áhúendnskii>íi , eo

að liann verði vel í Iinldiiin, þegnr nllt cr sanian tckiö; og sú

iiinn n|)tnet vcrÖa raunín á, að oígandanuin hafi lættst linllinn,

J)egar nokknð or frá liöiÖ kuniiinu.

]|^uÖ cr alincniit, nð jarðir sjcu ná orðnnr tveíni hlntnm

dirari, enn firir 20 áriini. Jaröarhundiuð, scm
J)á voru scld

J>ctla 6 eða 7 siiosiiir, eru nú aUiionnt *^0, oins og lilíu Uindnur-

ariiir cða cptirgjöld jnrðn, scin í Utndauruiu cru goUlín, oru nú

hjer um Jiriðjúngi dírari enn
J)á.

Jeg gjeri lijcr að oíiis, aö

juröír hufi á J)c8suin síðnstu ZO árum ankíst aÖ vcrÖi nm hclm-

ing, til Jiess J)ví siður vcrði aö fundiö, cnn landatiru cpíirgjöUl

nð J)riðjiíngi, og J)ori uð vítnu til ullra, sem foíngist hafa við

jarÖukunp á J>esfinin árum , livnrt Jx-íta s-je inojr cnu viö liæfi,

]>egar neíri jaröir crii teknnr samun, og ckki cr lafnÖ í ein-

slökum dæmum, sem gjcta gjefist mnrgvíðU'gnj og vcrður þá

9
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hwgi íih lc^- jii níí^iir úvlniiíii/:;inii tif j ir^iiknnpiiniiin i sninnn-

biirf^í vi5 vt'ðscliifn^iirnnr. Jfíj>; ællii Híí færa lijcr lil 2 dænii

lír Híínp^nrvallasíslu; og; so injiir vcrði cIíIíí liiufi^Ötö uiii, að jcy;

vclji |>au ('ín , 8CIU inínii niáli Eijcii til ðtirldar, {)ií teli jc^' |)au

tvö eiii, cr licílar toi-rur liala vcrií) Rcl<lar, sciii c]í\íI licfir að

lioi'iö nciiia tvciui fiinnimi þcs^i árin. Firir 1 i áriim vnr lijer

ficld jarftatorfii — 150 Iiundrut) incft 10 liicmii, of^ uröu íi Iumiii-

ctMlnr aíS — firir liftni^n 3000 ilali. Af þcHsiiiu jörftiiiii takíi nií

ri(*cn(liiriiir, {>c^-ar nfg'jötdin cni inctin tíl |)ciiín<^a, lijcr um
800 dnli ri fíri, þar sciu }>cir hcfí^i nð eins lckiÖ 120 dali í

Irín^u cptir |'cnín»íaiin. K|itir nfj;j«)!doin, sciu nú eru, œtli jnrö-

írnnr aö verða scldnr að ininsfn kosti firir 7300 dalí, og cr \m

ekVi luciri intiniiriiin ú aö kaniia liinu: nð Innn uidt vcði i

jörðu og- laga ávc^sti, cnn so, aö incnn Iiafa á 10 áriiin f^raítt á

líaiipínii 7500 dali, nicdau sá, cr Innaöi, tók nÖ cins i Icígu

1200 dali, cöa t>300 döluni ininiia. Á þcðsnui jöiÖniu hafa aÖ

\hti nfgjiildin víöast vcrið færÖ fraui o^ siiuistnÖar i iik íra

I<!gi ; o^ jcg vik þvi hcldur til hiiinar jarðasölniinar (cr frnui

fór íirir 10 ár(iin), áciu þnr cru allir söiuii húcndnr o^ söiiiu

hi^giiigarskiliuálar
,
o^ [)n voru — spcsíun látin g^ílda 30 álnir

6 hálfar landsluildir, so lijer cr clíld aniiaö nö talía til grcina,

cnn þaö scm jaröirnar sjálfar Iinfa niilíist aö vcrði síðan

landnura nff'jaldiö; hvnrugt cr hjcr, licldur enn i liinu firra

dæininu, aö þaklca cndurhót jarðn |)cssarra, scni clilá cr lcljnndi,

Þessar jaröir erii 97^ hnndraÖ nö dírlcika nicö 5 hundrnÖa

laiidðUuUl og: 13 kúgtldum, cnn 7 húcnduiu, og urðu aö þciin

7 kanpcndur firir 2591 dal. JaÖ {)ætti nú gott vcrÖ á jöröuiii

|>(^ssuiu, cf liundraöiö fcíngist til jafnaöur firir ^20 spcsiur, cÖn

3900 dali nllnr. A|<tur er landnnrn ciilirgjaldiö nú hjcr iiin 33

(löliim mt'írn aö gángvcröi, enii firir 10 áriiin, og nnngnui })æíti

«f hnrt að grcíða landsknldir c|»tir Iiarðnstn vcrðlagsskrár

incöalvcrÖi , eön iiicð 18 dölniii liÖiigiiin firtr himdraö, og irÖi

þá nfgjöldin að lucö töldoin lciguuiun hjcr um 112 dalir. ^aö

er lika viöunanlcgur ávögsíiir af ncfndú knnpvcrÖi; [>ví incnn

mcign [y\i hcldnr tcljast skaÖlnusir nf knnpiiiu, [xi dírrn sjo

kcipt enn eo, nÖ nicnn taki i af hundrnöi í ávögst, [>cgnr kou-

úngsrjárhirslnii grciðir uú ckki lcingur so iiiikln Ici'gu af fju

})ví, sem hcniii cr fcingið til nö ávngsla. Á 10 áLuui tckur [>á

knnpandinu jaröanna i Tcrðliækkiiu og cptirgaldi (1300 -|-

1120 =) 2720 dnli, eöa 272 dali á áii , }>nr scm hiinu hcfði



13L

ortSiiS liítn íijcr liiulíi nicð 1010 dnli, ebn 101 duli ti ari, cf

liann licft^i tiinai^ eöniii pcnnínf^iiiia nuU vcöl i jöi-i^iinum
; og

þiirr þíí clilíi að ínvd fl^^íriiin orðuin uni, livnr uÖfcrðin Bjo

fiíi^na<farnif-Lrí, enda Juí rciííiiíng-ar [>cffsir iröi fclldir til lielui*

in^n, þvi Iicltlnr 8ciu sd, cr pcnninga lánnr, lí i liættu uö nicíg^a

silja lucÖ \rií arölausíi, so nrniu elitptír, cf hann ií jnfnnn að

takn víö liíiiinu IiviiÖ cptir og slaildnnanturinu gji'tur viö |>nð

losnst. llinn fíííæki gjcíur Iivurkí (uieöan ölíku fer frniu),

koiniðt aÖ jiirÖakaupuuuni firir hinuiu cfnaÖrn, cndn niá hann

ckl<i vorn aÖ eætn hii^suinniinuiu nf því, scni jaröirnnr fara

IiækknncU í vrrÖi, |>vi hann vcröur aö nieta inc&t uö fzjctn lifnð

og" koiuist frá (íígjöldum ^fnuiu, cnn gjctur ckki htigsnð ttl nð

snfna. Aptur stcndur htntim ríka n sntun , tí Iivurju hnnn

grasöir. Kf jaröir hiins fara hækkiiiult i vt*röi
,

kjcniur houuni

firir lítiÖ, |)<í hann hiiíi ckki lagn arö cpfir ])ær á lucÖan, þvi

ávc^^tinuni irtlar hanu hvurt scni cr ckkí að cíða, hclitnr hæta

viö höfiiÖáltilinn , o^ sfciidiir þn n sainn hvurni;>; höfuÖsfiítlinn

cíkst^ cf híinn að ciiis cjkRt 80 iiiikiö, cins Jxí la*;a iívö<^stur

höfnÖHföhins tif^ vajístíirvög-sltir hans væri til lians Iaj>;ður. J)aö cr

j»ví tikihlara nÖ vckja lijcr ciiíiríckt á ]tví, livað jiirðírnar fara

htckkaiuli i vrröi, scin höf iiitdurinii lufíi' pjöi\s]i!nlij>:<i U'itt það hjá

*'j*'''i {>ö öfrtílff't ejr, ])ar srui l^csíi cíni afliinöur kollvnrjiar öMu,

oeiu hanu læfiir rætl um liagniið veöscf nín<;aiuia fram iHr jiiröa-

kaupin nti scui HU'ndiir, o;^- iiiu liagiiaÖ {) jöi^jarðasöluuuitr firir

hinn oitiiihcra fjiírhiig' landrítnð og; koiiiíiigi^fiiirhirðluna — {>að cr

nð HkÍlja nicír enn hcluiíii^í nf öllu cfninii i \wk haua.

Jc^ lun hiíast viö, höfuiuluriun Iieri firir si^ {)it afhötnn í

iiinli hiins (()að scni htín nær), sein Iiaun cr nð fræða luig; d

apfur off ni»tiir (hla. 91, 108, 210, 25(i) , aö f)iiö fíjcfi lauda-

drottiii (;ínf>an rjcft til nÖ færa frain cpf irj*jald , {>egar linnu

higjifir jörö, {uí haun hnri kcípt hann dírt; cnu jcf^ gjct frœtt

lianii á ]>vi i stiiötun, cf luiun ckki vcit þnö, nð rjcttinii

liaia J)cír, hvurt siíiu dirt cr krí|il cÖn ckkí, tU að fœra cj^tir-

gjaldiö uin {>nð fniiii, scin nii tíÖkaat á flcstum jöröuin 5 {>v<

{)nÖ tcl jí'g rjctt uinnnn, scni {>cíin vcröur ckki nuínað að

lö^um; cnn {>cgnr dírt cr kci'pt, cr iiieíri átilln til {><?ss og

iiKtiri nnuððin cnn clln. Ilann hig'g;st nÖ hirtn luÖnnum uin

]>ctta nia nppj^ötviin , cr hann htiöir Í Ijös tilskípanina af 15.

iiiaí 1705; cnn iiiik {)C9S , scin ckki nllfáir lag^nincnii uinnu

áli'ta {u-'ssa rjctiarliot áhræru konúng'sjnröir cinar, hvað scm



hann lætur }>av um mxlt , ])ú cv ^xift sunnast , lc{guUAiii'

Jííilílíjii [jossíi rjotlarlKÍt
;

[)eír [x-Iíkja, að lnín líjcmur {)('íiu ekkí

að Iialdí, [>(><j^ar [)cjr æfla u!^ sKjótast uiiduii 1)íg-g;ín^'ar9kilniiUnni,

eoin J>cir uicð frjálsuni TÍÍjii Iiaí'a undir ge/ngíst, (!nn J)cím

e(itir ií J)íkjii of liarðir; {)ví [)('f;íir Jjcír viy;íi aö íaru að lcíðíi

volc til })it3ð, hvað goldist luifi ^^írú aUln (")ðir*, |)á straiula |)eír

8cm Tun er, ^ví Arni Ma^niíðson iók incð sjcr lír lanili ilciitíUt

skjíilin, scin hcföi gjctað gjtíið úrlanen nui {)cssliiit(ar , og; Ijct

{)au hrcnna á eptir; enn cUki íjúir íi5 ílía í jarðalxiK hans, scni

er íiigri enn rjettarhóíin, njc nði'iir ctm íngri jarðiibælt ur — {)að

því si'ður, BCiu fáar jaröir ern so Iiáít Irí<i^ðar sciii i hcnni cr

gjört ráð firir; og cnúiriuu vcrÖur, að hlaiiyið er í Jóusliók,

{)ogar UK'innuni var látiÖ írjálst aö koinn «:jcr sainan uiu eptir-

^JiiItl, cöa i hin chlri Nigtn, Gi-iíg^á^t, [)cgar líkindi erii lil aÖ 12

úliiir liafí vcríö grcíddar í laiidskiild af hviirju hnndraÖi jaröar,

eöa húlíu incira cnn nií ti'ökast. ]^aö er nð tci'gja cinfiilda lU ií

Í8, scin {)cíiii er ekki stælt ú firir hálku, að vída {x'Íiu rt i'j<;U-

arbolína iif 1705, uieÖan l(ig;unuin cr sona IiáttaÖ, o^ [x'ir liiifa

sannuð [laö lueð hcUt of inikluni skiiöa sínuin cKkí so fiiir, er

jcg veít slíks hafa frcístaö. Lögvn gjeta ekki hv.ldur liæglcgiv

takiuarkaö so ei^nanjcttinn , að gj<ini ni(inniini 1111 il ti'iua aö

sliildu, aö taka ^pcsiu upp í 30 cÖa 10 i'iliiir landsknldar, cnda

{)() 00 hcföi tíökast uiii iuar<^ar aldir, enn undir (^ins o^ afslikn

cr hrnf»ðiö, cr vikiö fril orÖiiui rjctíarliíítariniiar, hciu lijcr cr

|)(í liTiikkjcrið.

Æíti, í stiittu nuíli, {)j(iöjarÖii3u1an nð vcra til hiignaÖiir

firir landöiiicnii, {)íI irÖi {)að að vcra nicð {)ciui híclti, aö lijcr

Yæri pcnníngar firir lif^gjandi , sem minní ávögst firrði cnn

jarðir, sciu iiicÖ {}cím irÖi kcj|itar, so nð tckjur I a n d s iiia n 11 it

ficri va^sandi incÖ {)j()ðjarÖa3(")lnnni. ]:^iiu {)aÖ or nú nokkuö

8Ínt, að (icnníii^ar lig'í^'ja ekkt rirti* hjit aliucnningi, ullra si^t

hriikiinarlausir, so aö ininsta kosli Tcröiir [jaö viö {)á fiiu cína,

scni liiilliiðir cru cfnainenn, að áviniiingurinu TcrÖur nð koniii

fraiii. Í'Um {)ú nö þcíni nú aö visu græöist þaö, •aciu landsígiíö-

urinn inissir, {)ii or livurki mcð {}vi sannaö, nð ckki incígi liafa

mcíri urö fjiir sína hjcr, cnn mcð J)ví nÖ vevj;i {)ví li! slikra

jiirðakaniia, {)() a[>íur rcínist þau, nú scm slcndur, miklu arö-

mcíri ciiu Tcösctiiíngarnar , — og cnn aíöur aÖ tckjnr landa-

m.uiiia vaf^si, {xí {)cír vcrði cí^cudur aö {)jóöjöröuniiiu, {)vi þaö

cr uicðal annars uudir {>vi skiliröí kuinið, uð cli k i v r ð i



liigðiir annni' cins skattur á jiirí^oig-i^ndin-nn nptiir, cptlr

{)íið {)j(í(>jíu-ðirnar crii seldnr, eíns og urííjöMuiii J)círríi (oj*; nnd-

virði mo.ð) eiinilmuð nicðiin þæv tovu (UtiliV.iv. ]það lij^guv
J)ó

ölluin í an^iiin iii)])! , 8cin liorfn dálílíð frain á h'íðina , uð

h V u r k i V c r ð i s 1 i k n r s k ii 1 1 u r I a g n r lí , in c ð u n
J) j ó ð -

jnrðiriinr crii óscldar og vcrið cr aö sclja [)iir (því cf

ótt cr flcll, ^ýæíi staðist á uicð {)að l»oslnaður iíbiili) — og

nö c li lí í V c r ð i li j ií s I i k u k o ni i s t
, J)

c g a r 1» li i ö c r a ö

sclja; })ví cf síjörn landsiiis vcröiir eklu hagað öðnivís niina,

cnn liö cíða íjíínnuunm |)('S3, nvrgsfi og höfuösföl , Iiviirt a*tli

{)á vcröi jlúiö, J)(;gar j)fíiii cr loliið, ncma lil [)css aö lcggja

skatt ii laiidsiiieun so milíln crviöarii cnn nú, hciii [)íí cr ckkí

aniiað uö sfíöjast viÖ honiim fil Ijctfis, og hann vcrður {)vi aö

vcra cíns iiiíklu iiicíri ciin nú, sciu J)ví svarar cr afgjöld opiii-

hcru jaröaMiia, og J)að sciu cítt cr af undviröi J)círrii, skiirÖíi í

úf'íjöldin iírlcga. Af J)vi gjcfur
J)íí

lika iiö slíiljíi, aö úígjöldín,

sciii mitö j)('ssu ha;tti*it ií litudið, hiuÖi irði miklii mcíri cnn

It'.líjiirnar af upiiihcru jörÖiiiium , scm laudsmcnn fn'ri iið takíi

íiin cpfir J)að þær cru acldar ({)ví {)ær a-tti aö jafnast við |)aÖ

Íj'ka, scm cílt cr af nndvirði J)círrii), — og íiö J)úiigiun kjcmnr

iViiin viö luikln (Irjri, ciin J)ii scm liíifa iiol af j)j(>ðjarö<isöluuui,

J)ar s(;m hann irði aö hcra allir jaröcigcndnr laiutsinS) eiiu

pcgiir nú souíi cr á statt firir oss, er laiidið incð jarðasöliinni

að ririrl'ara frclsi sínu og siiiiöa ií sig hlckki, sciu J)að gjcfiir

atdrci úr losnst, cr J)aÖ cr aö jcfa út c/gnir sínar; og er nú nö

lita íí J)aö afriðið, scm ciitir er, hvaö J)j(íöjarÖa-

salan hafi nö mcrkja, J)cg;ar litiÖ cr ú Iiin o^iinhcru

c f n i og fj ií r h a g I a ii d s i n s.

ÍlöfiuuUnuiii vcrÖiir J)iiö hjcr cins og víöa, iiÖ hnnn Htur

ckki ncina li aöra hiiö hlnfanna, og sjcr J)ií J)cs9vcgna ckki

iicnin nö hiílfii. ÍÞcgitr hann er aö sliignast um, hvaÖ landinu

sjc hollt, líltir hiiiin ciiigitun^u ii cfni ciusfalira uiaiina, cíns og

J)aii vcröa íirst fírir honuin, cnn gjctnr ckki snúiÖ hugaiiuiu til

hinna opinlicru lífua huuUius, cíns og iiö {)iið sciu }>cím cr

úIiolU , hljöti ckkí nptiir að koma fram viö cinstiika iiicnq.

í^cgiir iim jaröasölunotin er nö ra>ða, lu fír hann augiiu ('inúiigis

lí afgjiilíliuu eða íívcgstinuin og vcrÖur J)vi ckki var viö, Iivaö

Iiöfoöstiílnuiu cöa vcrði J)círrn líÖiir ú lueöan* 5*^í?fi>' 1»«'»"" cr

aö tíila iim vcðscfníngarnnr, lcndir haiin í {^jdðjaríNasölunni, cíns

og vcösctníngarnar gjcti ekkl lcitt i Ijóð J)C8sa hlcssunarn'ku
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ávc<i;sti, sciu hann I>fst vt5 nf J)efm, {)(> {)c(ta litílræðt af {)JóiV

jöi'ðuiii, SCI11 cptlr er, s.je lutið (íselt, seiii að vitni Imns cr elíkí

iioiuii ^ partur fusteígnn landsins. — ]^aö hefír aiingan vcíginn

vcri5 til^^áng-iir iiiinn hjer að franian aö inæla !Í iikÍíí vcðsetn-

in<^iiniiui; jcg^ vildi J)rcr gjæti fgíirt scm flcsta aö eígineigiiar-

liariKlniii, o<<^ koniið sciu iiicðtu gó*Sn til leíðar. A5 veösetnin^'

arnar liafa ekki tekist ineír enn koinið cr, skilst iiijcr aung^an

veí^Ínn J)urfa að kjcnna eiiitoiuri fiívisku, lieUlur öllu frciuur

cfnuleiði nokkra of^ ijctlri Jickl^ing^ii aniiarra á liagsiiiunum

ffjíílfra 8Ín ; enn inig giMir eiiiu, Jjo' jcg- liafi fariö vil/t í Jx'ssn,

J>ví jeg ann lundum ininum dável , nð Jicír aukist að auði

lii^gindnm. Enn látmn ycðsetníngarnar luína first leiða 1

Ij(ís á bændacignunum nlla
J)á gáðu ávögstu, eem J)ier gjcfa.

Iljcr er nóg svið handa J)cím íirst um sinn. Knn ef J>a'r líoma

J>ar aungu til leiðar, þá cr ciiigin nslæð.i til nð losa eig við

j>j4Íð(!iígnírnar firir J)essa söÍí ; og
J)(í

vcð-íí'íníiigai'nar r(ríiidíst

gtíðar, fíjctur verið ásíæða lil nð halda í Jíjáðfígnirnar saml;

J>vi J>ær gjcta JxÍ aldrei cílt lieíllir landshiíanna ncma að eiiium

sjitlia |)ar(L við hinnr Jarðírnar, og iná vcra, að J)að sje nf

nciriim r(>kum betra að sjá af J^essum hagsmiinuin , eins og nii

er á statt, cnn að sleppa jörðiinuin. ]^itð á Ílla við, að láta

dijiígt af liagnaði J)j()ðjarðar!Öliiiiiiar firir landið , ef Iníii iimlir

eíns undirhir J)vl J)íiigi'Í tiirði, og gjörir J)ann nanðtigaii cínii

líOíít að leggja hana á Jjað. ^i^iUi efni cr oss so uinvnrðanda,

að menn cru lítið hæftir lueð.fáníU hjal; hjcr varðar incslii af

ullii að ]<oinast að sannleikanum og scigjn hann hÍH^ursIaust;

þvi að sannlcikinn einn vcrði ofan á, er slJtirnLiiní cíns J)ekkt

og hvurjuin einstökuin inanni.

ÍÞJáðjarðasalan hjcma lilitur að vern inikið uinhugsiinarefnl

firir alla, scin nokkuð hugsa uni landsins hag. Kf vcrið cr nð

selja jarðirnar til J)esa andvirðlnu verði nptur vnrið

til að láta 1 lítgjöld landsins,
J)á

cr landið rciiidnr að

snfiia skuldiim ifír höfuð sjer, er tekjur J>es8 nn^gja ekki til út-

gjiildanna, og slikt ráðlag hlilur lijer nö hnfa eömu endalok

eíns og aniiarstnðar , að h^ggja inönnnin (íhærih^gar hirðnr á

hak á endanum, sem þvi heldur cr vantðarvert, scm vjer eiguin

niiiina viö að stiÖjast. Iljer er
J>á ekki nnnaÖ úrræÖið, cnn nö-

farn Jx^gar að koina viturlegrí skiiiuii á J)etta og mada lít-

gjöldin við (ekjurnar, so tjárhagur landsins versni ckkí. Knn

6jc 1111 andvirðinu ckki variÖ til landsíns J)urfa i hrdð,
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]mí cr rlítíi tiltölcumúl , {xí nicnn fnri niS litnst iim, livnð nin

\iivS vorÖur. Oss er uÖ vísu líjeiiiit á bla. 245, uÖ koniín^iiriiin

ííf^i {jcssiiir Juröir, of? lioniini lcífist uö gjora al' síou, livuÖ scin

Iiunii vill , so að elihi ejc lcífilcgt franiar uiii þelta aö raíöii.

Jícír iiuíga láta sjer þetía ekiljuáí , sein gjeta; enn ejc Ing-u-

i'Jettur landsíns okkí sldíaiis (if þessnrra su köfluön |{oniÍn<^8-

jurÖa, {)ií leíÖir þó l»æöi al' [>^í, liviirsu J)a'r cru oiönar uö lioii-

iio^s<'í^n, sein og; uf rjetli itáltiíruiinar, aö ^ær heíra eklii Dan-

niörlai nje Danakoniín^t (íl, nema aÖ því leíti, sem Iiann er

líi>iHÍn»>ur íslands, nicÖ öÖrniii orÖuni: aÖ J)ær eru oiiiiilM'r eíi;ii,

J)jóöeí<>-n luiidðins. Ilnu Dunakonnn^ar liufa aldrei Iiíil't þiiÖ átít

tí vaMi sínii, aö þeir inætti furu ineö slikar eígnir luodu siniin

án alls tillils (il þc^nanna, so aö J)eir t. a- ni. iiia:(li Iireniiii

[)íer eöa vnri)rt [>eiin í ejo'inn, enn si'öiir nö [)e/r lia/i leíft sjrr

[)iiö. Island á, eiiis og önnur lönd, nö njóln [>ess sein J)aö

lætur í ijc; J)aö g'jctiir ckla liaf't skildu til aö tollii Dunniörliii,

ei' Daninörk Iiefir aiingar skÍIdur viö [)aö aÖ rakju ; og; [x-giir

je^ lie/ri slj'kar kjeniijngar af eniba;t(isij)önniini Islnnds, sem

vera eíg:a sKjöldur J^ess, aÖ landiÖ eí<íi að [x'í^íja og- Iilíða og

taka [)ví, sem á [)uö cr laj't, [)uö hafi eínlu'g^ar skÍIdur, scin

[)aö tíjcti aldreí fiillnæg;!, cnn eínf^iii rjettindi, — J)á vcrÖ jef;;

viÖIíka til Iiugiir cíns og jí'cr aa;i njjj) koininn son í gcíngi

liuiníufj^junoar vera nö futtroða nÖstoÖiirlnnsu iiióöur sínn. Dins

ofr, Diinniörk Iicfir sinn rjctt, so Iiefir Islnnd lika sinn, og Iivurt

landiÖ hefir skildum uö fiilliuegja viö unnaÖ; rjcttur Iivuruga

iiæ.v leíngra cnn skildur þess (Ms. 218).

Kf fariö>r aÖ grenslast uni, hvursn Imga eípi tekjum op^

lílgjöldum Islaiids, J)á cr tvennt til: annaÖIivurt nÖ láta tck-

jiirnar ráöa ú t g j ö 1 d ii n ii m , híta laiidiÖ bcrn si^ sjiílft

vera iSt nf firir sig* mcö tjiírhii^ sinn; eða láta Dnnniövk

t n k n V Í Ö ö 1 1 u m á ó ö a 1 a n d s i ii s iii ó t i [> v í , a ö h ú ti

aunist allar [)nrfír J)css eíne og aiinurra skuttliniilu kon-

ún^siiis, hvuö ecin (elíjunum liöiir. Ilvuruf.^t helir liíii«i;að til

vcriö ^jört; Danmörk hefir híngað til tekið viö tekjunum og;

leitiist viö aö Iiafa not laiidsins nicð innrg^víslcniini hætli, cnn

sliuintuð úlg-jöldiii eins og Iienni hefir litist i hviirt siiin; ciinL

aldreí Iiefir Island vcriö gjört jafnt liiiiuni eknlllöndiiiium.

A'oriim oj)iiiIicru stijitunnin, sem að öörii leíti cr Iia'gt nÖ komn

töln á, cr miklu vcrr á fót komið , cnn snnikiiijii stiptunuin í

Dauiuörku, og öU vor ojnnbcru cfni fnra mililu óskipulegar cnn
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nnnnrstntSar í ríkinu. Þf^^^ii nii'ctti snnnn inct^ (Unl clæinuni í

sninu »Utvu , ol' ])(;ss [lætti vi^ {)urfa. Vurc;liiniirlaí<*;iniin

hcfir, 8o ölddiu skiptir, svipt J>j<í^Íuíi ölluui kjiirk, iVuuituk^^cuii

ofnuni. A öUu IsliinilÍ, suni or niíklu stærra onn Danuu'irk,

cru CHn okki ncuia 8 lítkníáí'niliu'lti , i)g gjcín allír gjetift sjor

lil, hva5 af sUku meígí loíí^íi; cnda vacví hægt aö gánga iir

fikug^a uui {)aÖ, |)ó ekki \»Tri t. n. ni. ncnin talið sniníin, livaft

nmrg^nr koniu* linCa dáið nl' barnsförnni í Jx írrn iniinii, scni nú

lUa, af ])ví cklíi varö nái) lil læknie. 1 laudinu or cnn clíki

iioinn oíint alinúgaskóli, og cíni hiT^i skólinn, scui tit cr, gjotnr

ckkl tokii^ niót na:rri ölltini, soiu boji^ast ínntöku, |)ö fiill mcí^-

gjöf £:jc i h()5Í , so |)að cr uiörgiiui (íuiögulcgt nh fá barui si'uii

líjcuusltutai^ iuuanlaiids; cuda or {}ur cnn clikí kjcund {>iska,

ekki iðlonskn tið hcíta nicígí , {)ví si'ður sniiug iir cön aÖrar

iþi-tUtir, og andlcg-a sfjoltiii laiidsins il {xí nicslöll aö biin nt'^

})t'írrí mcntun , scui þar cr ú boösttíluin. ^aíS cr
J)\í

holdur

Bkilt að líta hjcr á sktilucfuin , sfin Iiöfunduriuu mcð {)eíin

ha^tti, sciii honuui cr (autí, hlciptir so opt í {)cHa dænii til

«tuðníngs lærdtMiiiim síntiiu uiu hliia hhssunurriku úvögstu

fjoðjarðasölunnar og örlæíi sljtírnariniiar við oss.

Hvað nú ullcíðín<>iini Hlttlsjarðasölunnnr ttl frniufarn jarð-

írkjiinni við vikur, þá or á {)olta litið Iijor nð frauian ; cnii {)ar

ficm cínstöku uicun, scui jaiðii* hítidii hjá, itrðu uf {tví fítöiiíkir,

{)á álítiir höfuudurinn landinn slíkt uun^an hag; og lijor cr þá

að lítu á ávö^stii sölunnar iirir sliptanina sjálfa o^ hin opin-

horu cfnin. Jcg hcfi 8ap;t, ul^ landið hííSi aldrcí líætur Blíkrar

sölu, o<>; cr ckkí orviðura að sauua cnn 6ci'<>ja þuð (hls. 2tí7)

;

|>ví Itvnrki tcl jog su luíklu til kuslnnda að nuðga oiiistaka

luann, að lundinii Pjrir {)á sök sjo til vinnanda að sjá uf so

niikils umvnrðaiidi stiptun, oíiis o^ ^(íður Hktíli cr, — cnda

skílst injcr okki hctur, cnu kaniH'inihinuiii á {)oíiu dö<>:iim værí

c/ns crvilt aö grcíða prrfalt oðu í^ítírfalt niiiiua kanitvcrð, [x'gar

l»cuuínf;;ar voru í so háu vorði, cíns o^ nú uiarí'faU mí íra , cf

galaii licfði vcrið látiii híða til {x'i^sarra tíiua, so að ha^iir

{»cj'rra, scm kauim, var ckki ino/ri {)á cnn nú , {)að {)vi síðiir,

scin af BÖniu rökuin hcfÖi nú cnuiist orðið luiklii fhúri Kaiip-

citdur ítð iiliílisjörðuin sínuui, cnn |)á uröii iinn hafí nú kuuL)-

cndurnir ckki tokið niciia í ávinnínf'*, cnii {tö nú vœri ÍÍrat fariö

nö sclja, {)á hofir nð liiuu lcílinu Btiplunin oður hið opiiibcru

oröið firir so luikUi íj(íui, scm jcg- vcít ckki mcö hvurju ætli
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a5 ])œtast, og nft {)ví leíti liefi jc^ engt, nö Inndið biði alth'eí

hætur BÖluiiimri því jeg; livld liuidiiiu sj'o vnrla niina5 nnuðsiii-

Icgra, cnn gdÖ mcntnstiiítnnj cnn þaft fœr hann nldrci IijeÖan nf

cíns «g kostur hcffti vcri5 il, ef öðruvís heföi vcríÖ nö þcssu

fnriÖ '). Ilöfundurinn sinist raunar á cínum staÖ vcra sam-

ddinn Jjví, aÖ skdlinn hafi^ linft íjdn nf sölunni (hls. 237), \ió

crvitt sjo aö komnst aÖ incíníngu hnns, þar sem hvaÖ cr i iiidt

ööru: "aÖ rclnslan sjc búín nö sanna, nÖ stijitanin gjcti staÖist

iiieö iicnníngaíclíjum" (bls. 238) — og |>íÍ optur (ble. 247) "að

lionimgur vcrÖi nö h-ggja henni", (af fvi hún gjctur e k k i

staÖist af pcnníngatckjum sínum cins og áöur nf landauriinum),

"aÖ kouúngur hali fullkomna lagnskildu til aö nnnnst eliptnninn"

(!»Is. 237), "og gjöri Jjaö þö af cíntómri nííö" (bls 247), "að

stiptanin liaO liÖiÖ (jón viö söluna^' (bls. 237), þar sem af

næsLu blaösíöunni virÖist rnön nieign, nð sliptnninni Iiafi vcriö

brcilíng þcssi cinbcr hagur, J>ogar litiÖ er tÍI þcírra hcíllaríku

Hvui't skólacígnirnar sjcu vcl cöa illa scldar, "Jjcgar kríng-
unistæfturnar ci u teknar til grcína" (bls. 2393 j

Ivjcmur mjcr
ckki viö, því nijcr Jjikh' allt koniiö undir hinUj {)á eíns og

núj að tíininn til Jaröasölunnar sjc hcntuglega vnlinn. Höf-
undiirinn gjcrir sjer aÖ öðru IcítÍ liægt íii'ir incð nÖ sanna
þctta (iib. skíiíngargr.}. Af hvurju ricöur hann, nö 5 rdd.

og 60 fekli, haíi vcrið f^i'ingverð (oí? {jað á jörðiim), Jió

það vrcri lagavcrö á landaurnnij eíns oí^ fjaö cr nð nokkru
leíti cnn í dng? Af brjcfi biskups F. Jónssonar af 2. jan.

1778 til fjái'haldsinannn og vcrndarmnnna allra kirkna í Skál-
holtsstipti, að jcg taki að eíns cítt dœmij má skilja, að hann
hcíir ekki vcrið mcír cnn so nnnígður mcö 4.^ sk. firir alin

hvurja, sem kirkjurnar áttu að tnka. HvaÖ Jjíðir J)að , aö
Blólsjarðirnar hafi náÖ gángvcrði — scin })á var — sjálfar

sin? IJvuniiír hnUíu JjnM* aö haidast í vio Inusafjíírveröið

,

scm trault inun hafa viö borið, ko öldum skipli, firr njc

síöar? J)cgar fnriö vnr aö sclja? og hvurju a^tli [jnö hafi

veriö aÖ kjcnnn? — Knn hvaö allt er honum líka til inarks
nm Jjessa ógrinnnndi iicnnínga uppsprettu Iijá uss (bls. 71)1
Er Jjaö ckki furða, [)ó landiö allt hafi enst til að grcíða
konúiigssjóðnum firir jaröir so som 185,000 dala , cön Iivað

haÖ kana aÖ verÖa, i meír enn 50 ár, ekki 1000 daln á ári,

Jjegar vjer þikjum orÖnir ficrir nm, aö bcra so scm 20^000
dala skatta viöbót á ári ! Jcg licld Dnnir hætti aÖ mæla oss
nndan sliku, f)cgnr })cír fá })ctta aö vifn^ enn rcíiular hcrði

átt aÖ fræða [)á um J)aö um leíÖ, frá hvaö mörgum
áruin á undan {)essir jicnníngar kinni að vera, og hvað
mikiÖ af Jjeím vjer sjcum enn í skuld um, Firir

nœrfellt 200 árum reiknaöist kanpmönnum Jicírra, aÖ hjcr

vœri firirlig^andi 1,418,000 dala i krónuni ( hluitíls Opkovist

381), og ^-^uí/í' kaupmaöur eínn telst nnna cígn hjá OBS

95,000 dala (sjá Khpostcn 1840 AV. 138).

9*



fi'nnifara til Ii1<amn og; sútar, scm hnn licfir EÍtt að glcðjast við

siðaii 1 I>es3 gjcrí.st clílti Jíiirf, a5 inótmælii |)cssu o5 slnni; |>vi

er so fulIl£omIc«ja viðurlíjennt bæÖi af stiptsínrvÖItlum laiuls-

ins og liclsfu cmbættlsniönnum ^css, og sjálfum sfjórnarráð-

unum nii i so mÖrg ár, að stipfainiini sjc ábutavant i ílcstu,

scm stjúrniii á til að lcg^ja, \)6 lagfæringununi , scni viö [larf,

gáugi clílfjcrt a5 licldur. Knn líUcgt cr, lioniim taVíst ckl^i

H<S leíöa aöra, enn sárcínfa.Ida i villu mcÖ (ultini síiiuni, cíns og

skólínn sje nú Ijctur úr f!;aröi gjcrður of; hafi mcíri íoKjur enn

áöiir; þvi aiik jicss, scm liann vcrt^ur að já(a, aÖ ulinnsiirnar

eru næstum liclniíngi færri, puv sem 10 vanfar af 40, soni

|>anní^ bakar landinu, cÖa þcíin scm skúlann Ijrrilia, í)70 dala

lítgjuM á ári, frain ilir þa5 seni á5ur var, —
J>á

vuru 18

(Bpcsíu^daltr , nicíSan hnniIraÓ ú lanilsVisu ulmcnnt giUi 4 ug 5

dali, annaö cíns og 00 dalir nii, fx'gar liundraöið er orftið incír

cnn 18 dali; ug- hvað scni J)ví Ij'ður,
J)á koinust |)il(arnir miklii

hctur af á eintúniri ulmusunnl
J)á

cnn nú, cins og sktilakjcnn-

cndurnir muiiu
J)á

og cklíi liafa veriö öUu ve^T lialdnir cnn nú

af launum sínum; J)vi aí) undan (cknu cfsta kjcnnara cniha'ttinu,

scm lífvænlrg( cr einkuin af J^ví, aö J)vi nú sem s(cndur, heíír

lagst til hiiganlegt jarðnæöi,
J)á ciga hinir fullcrvitt ui^iulráííar,

Bcm von cr, eins og timainir cru nú orönir, og niuiidi Jjaö

gjefa að líta hetur, cf J)að elíki vildi tíl scm stcndiir, aÖ J>cir

heföi ílcíra aÖ stiöjast vÍÖ enn laiiu eín. llaíi Uka skúlnnum

ekki veitt af tekjuin sínuni áöur, J)cgar J»ær, cptir verÖIagi

J[»essarra tíma , nð J)ví acm hisliup vor i hrjrfi sínu 31. jan.

1833 til skúlasíjíírnariáösins hefir mcliö afgjöld jarÖannn, ef þær

vœri nu úseldar, voru 15,180 dalir, — J)á
cr vun s(iptiinin cígi

jiú ervitt að komast af, J>egíir tckjiirnar cru ekki urönar ncnm

5180 dalir; cnn J)ar af iná J)á lílni ráÖa, IivaÖ heillaríkt Jjaö

var, að cígnunum vav sona kaslaö hurt, J)ar sem tclíjuvnav hefÖí

enn oröiö J>riöjúngí hœrri, cins og jiiröir seljagt nú, og höfuö-

stúllinn aÖ J)vi skaps, scm settur hefði oröiö á vögsíu í kon-

úngsfjárhirsluna cÖa annarstaöiir. Enn J>cgar stiptanin var nii

sona út húin og ráÖstafanir síjúrnarinnar , nð selja eignirnar,

liafa gjefist J>annig, })á cr J)að J>vi eplirtektaveröara , að húið

er að cíöa 12 áruin til aö scmja rcikningana uni fjárhöld skúl-

ans, sein ahlrci hcföi J>urft, cf stjúrnin heföi álitið skildu sína

aö fara nieð landíö, án tiUIts til kostnaöarins, cins og önnur

skattlönd sin — ttð eona líöur eitt áriö ttö öðru, nö cíngri \ag-
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fæi'íng cnn er koniið Í vcrk, {)<{ nlHr fijcn snmddma Í, u5 licnnar

sjo mesta J)örf — aö lundsílirvuUlín í sínn, í niörgu tillitÍ

{igjæfa, frumvarpi uni &kóhiernin, til Bpnrnnðnr kostnnÖinuni,

linfa gjetu5 stúngið upp ií, a5 *rjöra lícssnðlaönkirkju uÖ skóla-

liúsi, so lijcr cr })vi furiÖ it Hot, sem menn í skopi Iiafn talíö

tíl cínkjcnnis vnntrúíirárunum scínnst ti IS. uldinni, aÖ nicnii

rifu niður kirkjur ojj I>jnggu lil lír J>tiím skúln, so aö uppfræð-

ingin gjæti cflst, IivaÖ sem p^nöliræööluniii liöi — nÖ komuigð-

fulUníiiin Iiefir íl þínginu i Hrúnrslíj(.ldu taliö Ukindi til, aö

landsuicnn leggji fjc ÍÍI cílíngar kjcnnslunni (Frjcttir bls. 52),

Ilvaö æiti allt Jiettn, cf sfjdriiin hefÖÍ tckiö nð sjer nÖ gjöfa

Islund, [>egnr til úfgjaldniinn kjemur, jnfnt öörum skattlönduni

BÍnum. líptirlekínvcrt vcrÖiir lika aö sjá, hvurjir rcikiiíngnrnir

g.jcrast lí cndanum, og Iivursu {>ettn niál liktnr; cnn Jxi cr J)a5

ciitirtekíavcrÖast nf öllu, nö hcrra nsscssornum hcfir litist að

toljn þeffn dæmi Ijösustnu vott {)css, scin Iinnn lætur so dijúgt

ifir, nð {jnð sje ööru nær, cnn sfjórnin mæli viÖ oss xít^jöldiii

epíir tekjtinumj og- livaÖ verðurV útpjöldin, Ö740 dalir, vcröa

— nÖ hnnn seígír — 510 dölum uieíri, cnn tekjurnar, paö er

að skiljn nrin ]^)nu, scni úlgjöldin liafn oröiö mcst
;

|)vi hann

má ckki, heldur cnn vaiit er , liorfa híngt frá sjcr, ])vi fá
kjinni hann aö hafa rckiö sig n, nð kjctuicndurnir voru færri

frumnn af, og* laun þoírra leingst nf iiiiklu ]-æ^vi cnn 2S00 dalir.

Enn J)að cru ekki miltlnr öfgar, {)<) so sem 5íO silfurdalir rœri

n ári nf sljörnínni laj^ðir frnm ifir tckjnrhar, })egnr að gjætt

cr, nð hæÖi höfuöstóll og renf ur skólans vorii upprnnnlegn i

kúranti ; cndn cr so nÖ cina hliiupnnda í þettn dæmi, nð [)n6

sjc ckki tnliö skólár^jöðnuin fil úfgjalda á cptir til rirnnnnr

Itöfuðötdl lians, seni ársúfgjöldin voröa meiri cnn tekjurnnr, og

að {lessuin rcikníngiini sjc trúnnda; cnn hjor er hrestur á hvuru-

tvcggju. Skölnsjóönuui mun vcra rciKnað allt, scm tátið cr

nf hcndi rakna viÖ skólíinn; cndn cru tckjurnur mciri og lit-

gjöldin minni cnn hjcr scigir. IIisku)tinuin teljust i áöur-

ncfndu brjt'fi 1833 lckjur skólnns 5Í80 dulir, «g cplir því, sem

(á hls. (i3— (il) sc/gir um J)nö , scm borj^nð sjc nf cignuiu skól-

nns, luá sjá, nð úr tekjum huns ejc of lííiÖ gjört (á Lls. 247).

UeíkníngsárÍð 1833—4 voru nðrar íckjur skólnns cptir jaröa-

hóknr reikninguni, sem jeg hcfi, 100 dnlir i silfri og 450 dnlir

ncfndnrvcrðS) {)nr á mcðnl eru tíuiidirnnr nf Skagnljurðar^islu

ogVuðhisiglu mcir cnn 200 dalirj af tiundinni nf Vnðlasislu ciu
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J)í5
iírið J)fið clikí innkoiiinir iicniíi 42 dnlii', [)ar seni liún {)t$ er

lijcr iiin 230 dalir árlega, A mótl J)vi eru liin föstn útgjuld

slt<ílasj()ösins Jjctta saina úr 5080 dalir, og Iijcr um 1000 dnla

aulía lítgjöUl , sem aö incstu leíti snerta clíki nenia J)aö árÍÖ,

80 Bcm 500 dulir liðn^tr fírir keiptar Lækur og landaniipdráttu;

lijer «in 200 dalir lil Imsra lagfærínga; 183 dala flutníngs-

koatnaður til Occonomus Thomscns síðan 1817 og 1818, o. s. ír.

llut'undurinn hcfðí átt að lcita að licntngrn dæmi til stuðnínga

máli sínu, enn þetfa er; og cr það síjárninni skaði, Jjí'gar so

ilUi teket að tala máli hennur; J)vi hvað œtti mcnu að hugaa

ijm örlæti hennar, cf J)csBÍ cr "Ijósiistur vutlurinn"V Jað iná

ekki hcldur glcimast, áÖur J^essu máli cr elcpiit, að lagarjettur

landsins til aöst(»ðar af stjórninni er livurgi cins skílaus, cins

og cinniitt í þessu cfni.

Af J)cssu má nokkuð ráða, uÖ oss sje lilíll slægnr í að cíga

fjelagshú við Uaninörk. Ilenni væri líka vofkunn, J)r) henní

h'iddist aÖ tolla oss ár cptir ár firir alls ckkjcrt; og vjcr

gjetum reindar ekki œtlast til, nð raoira sjc lálið af

hendi rakna víð oss, cnn vjer lcggjuni sjálfirtilj

cnda irði oss J)íið skaðlauat, cf liaganlega cr mcð J>aö fariö.

£nn cf sá irði ruun á, aö vjer sjciim Oaninörkii okki inikið

akuhlngir cnn, J)á
hcíir hiín J>vi niinni átillu lil að skaiuta osa

so úr hn(;fa. — Ilöfundnrinn tcliir J)aö citt til marks uin rángu

iiuindun inina, cf jeg gjuri ráð íirir, að landið sje látiÖ lifa og

dcía við cfiii J)('sð. ÍVljcr hcíir hið íirra ckki til hngar koiuiö,

J>vi nijer licfír leingi vcrÍÖ auðsært, nö cf landíð hcfði feingið

aö lifa við cfni sin, J)á hcfði það lífað goöu lífí ; cnii hvað Iiinu

síöarn við vikur, J)á vcrönr að su kuninu ekki uni J)aö dæiiit,

J)ví Uunmörk hcfír cnn nldrci kuinist úr skiildum við Island.

^etta cr athurÖur, sem ckki vcrður skufínn nt úr sögu vorrí,

cíns og hitt, nö landsfúlkið hjcr hcfír dátð hrönnum saman i

húngri, og skil jcg
J>á ckki, á hviirju sú vun ætti aÖ vera

higgð , að Unnmörku tæk ígt hctur nÖ ráÖa úr vnndra'Öunuiii ,
"

J>cgar hdn ætli nð fara uÖ hahla i oss lifínu fírir ckki m^itt, cf

á J>iiö roíudi hjcr ci>tir, llöfuuduvinn Ijsiv útrúlcgri vanjjckk-

ing á sugii vorri , cf hann hcldur, aö J)aÖ sjeu allt gjafír, ecm

Bljórnín hcfír i íjc látiÖ við oss, Jxí jeg ckki frcmur gjeti talið

mjcr trú um hitt, nð'hann i slikum grcinum ælli sjer gjcgn

hctri vitund aÖ hera á horð fírir lc&cudur sínn cintúmt sinjaður,

fcm V£cri cíus (jvcrðuglcgt cins og Jjuð Iiliðir illu , J)ví J>aÖ cr
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"liiið enti tiWkl lof, u5 tclja nokltrum tll gUilis \mvk vcrk, scm

nllir, er liciríi, viln aö Iijcgcíiui crii og slírök". ^Þ^S cr sög-

unnnr, að liaUIii uppi þvi scm saU cr , cnda cr cinálökum

mönnum ckki gjefandi suk li þvi, scm liinunum cr nö kjcnnaS

og þ(i stjdrnnrrúðtinum Iinfi opt fíirist hcldiir litilmnnnlcga við

Islnnd , J)ii cr ckki hcldur nð drnga dulur n hilt, nð |>að hcfír

ullt nf mcðfram titt gufuglinda vini í Dnninörku, scm talað

hufn sköruglegíi miiU ][)css; og jog vcit ckki citt dæmi til, nú

8» nð ötdum skípíir, nð það sciu til gngnsmnnn Inndsins værí

i]|>l> á sliíngið, hafí fundið inútsjjirnu af hnlfu kon lingniinn,

cða nð |>að hnfí vcrið þcirra vilji, aÖ gjuru iiokkurn mun ía-

lcndingn og annarra ])cgna sinna. £nn nð hrutið hafí töluvert

að Uanmurku fni Ishiudí, mii niða af |>vi, að vcrslnn vor hcfír

í mcir cnn 200 lír vcriö bundin viö Dnninörk lcingst af, su að

íívögstur landsins var horgnöur cjjtir því verölíjgi, sem Dönum
{xíknnöist að löghjöða, og nö J>eir hafi sjeö 8jt;r }>að skaölaust,

má ráða af þvi, aö Ilamhorgarnr huöu cíiui sinni Krisfjánl

koniingi 4. hálfn iniliön dala, til þcðs hann slc^i^tí viö Jiá vcrsl-

aninni; cnda cr í viÖhœtinum við versIuníirrjcltiiThótina, scm

gjefin er át að opinherri tilhlutun, ágóði vcrsliinarinnar á síð-

ustu tO árum hcnnar inefinn til jafnaöur 50,000 dala kiíranta

á ári, Enn auk {less Idk stjtírnin árlcgn í sinn sjöð Icígu af"

vcrslunurfjelögunum , sem stundum vnr ckkjert lítilræði, cÖíi

mcír cnn 20,000 dula, go það tnldist til 1*785 — {)cgar farið

vnr nð ifirfara reikningana — nð koniíngssjóöurinn hcfði i 183

árin níL'stu á undan frá 1C02—178Í tekið í leigu eptir vcrsl-

uninn 1,345,377 dali, eða hjer um 7000 kiirantsdala á ári (Re-

wentlovs Lcvnct 11, 201), Afgjöldin af þjóðjörðnnum , skattar

og skildur rann J)á og inn i konxíngssjóÖiiin. ^þíið eru likindi

lÍI, að tekjur koniíngs af lundtnu (aÖ meÖ tuldu vcrelunar cptir-

gjaldinii) hafi t. a. m. árið 1C!)9 vcriö ifir 50,000 dala (hlaiida

Opkomsí hls. 10(i), og hefir mcÖ þvi skjótt drcígist sninau

nokkuÖ fjc; cnn lílgjuldin vrgna InndsÍns voru ckki leljandi á

})eim öldiiin, cr hiskupar og skólur lifðu af stólncignunuin, lög-

menn af tolli sinum, enn læknur og amtmcnn voru nungvir*

^iíö cru ckki Imndrað ár síðan, aö farið var uð kosta nokkrii

tit landsins, og {)ó konúngar vorir siðustu hafí vcrið ósparír

við oss stiindum
, {)fi ná {xí ckki átlnt þcirra híngt móti áðnr

iicfndum tc^juiu ; og {)ó telíjiirnar, cíns og nú er koinið,

hrökkvi eJiki fírir útgjöldunum
, {>á tcljamst vjcr ekki i skulil
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u3 lieldiir inc&aii vci'sliinarfjdtrarntr cru bo rikir, a6 i, n. ni.

þeír sem IjiÍíi kríngum Faxanda, eptir Árciðanlcg^um rcíkningum

kaupiuaiinu, nussa iþcirrn vcgna i riskivcrslan eínni cínní so scni

100,000 dala lí ári; j)ví nicð slíkuin tckjum, Jkí ekki sjc litið

viðnr, írðt landinu vinningur að luuna einbæítisiuunnuin sínunu

Danir hafu nií lika list J)ví ifir, að þcír ætii ckki að

tolla 098; þjtíðfuUtruarnir hafa hcímtað, a& vjer bærim oas

sjálfir; konúiigsfulltrúinn hcfir goIdiÖ við })vi jákva'öi sittj

fulltrúinn ejúlfra vor hcfir i þvi skini hcímtað, nð skattur værí

Ingður d oss. Náðurdirnar cru ])anníg undir J)að lokaðnr, og

089 er nieð Jví gjefin uicsta uiii)örvan til að fara uÖ líta eiitir

cfnum vorum. Hjer riÖur þá á öðru mcíra, enn aö riðja öllu

sem vjcr cigum til Daumcrkur. Oss ríÖur á uð sjá fjáieínuiu

voruni hctur horgið og foröjállcgar ut lærí, cnn nÖ unduiiförnu,

cf vjcr c/gum að hera kostnuÖ vorn sjálfir. Jfilta skilst hcst

mcð nolíkram dæmuin. A skúlnefnin er J)cgar litið, ]^uö var

ckki of hátt hirjað að ánafnu landinu 2300 kúrantsdala (1000

dnla silfurvcrðs) í árs Icígu firir ullnr Skállioltseignirnnr
;
þegnr

frá Icíð, var Jxtta nptur meö pcnnínguhrcitínguniii gjört að

jufnniörguni silfurdöluni, cöa slci'giÖ nf ^ pörluin, meír enn

|>riðjúngiium. ^íi var aptur, ]>ogar tekjurnur — })ó húið værí

aÖ riöja út lítílneígnuniim líka — Iirukku ckki til lífgjaldannu

,

geingiÖ a Iiöfuðstölinn , so helmingur huns mun pcgar tcljast

farinn; og Jxigar húið cr að lugfæra skólann , cr ckki við öðru

húiÖ, cjin stiptunin tcljist hnrtnær fjelaus, cptir liðug 50 ár.

Hvnð verði iim andvirði J)jöðjarðanna, scm vcrið cr að sclja,

inun ílesfuni huliðj enn hvnr mundi so trúurstcrkiir, aÖ hulda

þuð iiMini ckki sígn snmnn og verða álitið ciiis og ciðslufje,

soin Isícndíngar hcfði ckki meiru nf, cf til J)css irði fariö uð

kuUa, incðan tckjurnar cru tuUlar ininnt cnn úlgjöldin, og er

J>á lundinii litil huggun , J)ó "J)að iröí talið mcð i rtíkníng-

unum", cf ekki cr lcingur nÖ gjcgna höfuðsíúl eða vögetuiu

(hls. 248), cínkum cf Islcndínguin tcldisl, að hjá hcföí ináit

komast mikiu nf útgjöldnm; enn J)ú eílthvaö íröi eplir óoítt,

{)d cr samt höfuÖstölIÍnn farinn og leigurnar koina ekki Icingur,

J>cgnr hcst Ijcli , enn fjárhagur Danan'kis lœtur J>vi kost á aÖ

grinna á skuldum sinum. Snuprurnur, scin Islcndíngur feingu

untlir lok 18. aldar (Irir hænarskrá sina til konúngBins, hufa

hrifið 80 vcl, aÖ cmhættisraennirnír, scin laland hcfir átt siöun,

hufa ckki — so d hafi horiö — dirfðt að ncfna suiuBkotssjúÖinn
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1785, FirÍr 40 úruni var Iiann orðíim fram undir 50,000 dnla,

og ættí «í5un að liufa luelc cnn tvöfaUUist, |)ví landsmcnu Iiafa

clJii tímt aö grípa tll Iians gíÖíin, meÖan cIíIíí hclir harðnaÖ

mfíra. I ma-U er samt, aÖ búið sje aÖ sjá íirir honuin ú aðra

liind cna tÍI þcss, að forÖa oss hallærununi cíns o^ honuin var

ætUiö í ÍÍrstu. — Vjer heírum iiú, aö jarðir barna^jl^ólans sjcu

líoainar í pcnnínga, cnn fár veít hvurju fagna elial; umfjatlan

forstööumannanna hcíir gjcíist su hingaö tÍI, að það er cinmitt

jörÖiinuin nÖ þaklca, aö cltlít hclir telnst aö fara mcð fjc ]>utta

g^jörsamlcga. ]^uð varð íiijr úlinppi utanlands .þcgar li íirstii

árum sinum, so höfuöstóUÍnn, scm i öndvcrÖu (áriÖ 175i)) var

4000 dalir, var 1783 clíki orðinn neiua 5700 dalir, Jxi nvcgst-

inum aelti að hcíta við hailt (sjá Eptirmæti 18. aldar hls. 535).

r.nn {)(í líaslaði tölfunuiu, þegar af 4091) dölum, sem til voru

180í>, voru nð ávcgstinuni mcð töldum cIíKi cpfir nema 2083

áriÖ 1837 (sjá Khpostcn 11. júlí 1838)5 nndvirÖi jarðanna líoin

ejcr {)vi cl<ki illa til nð hæía höfuÖstólnuin missinn; cnn

niönnuin cr því hcldur spurn, hvur rjctfur sjo til að sclja,

Jjpgar cingin vissa cr gjefin firir J)ví, að elíki takist til hjcr

cptir cins og^ híngaÖ til. A saiua stað er gjctiö hinna íslcnsku

l)cnnínga, scm á sama ííma voru úr 1045 dölum orðnir nð 16

döluin, 80 þcssir hinir islcnsku pcnningar mciga heíta máÖír

af lírsius hólí. Ucínslau sinir og, aÖ fjár álialdið hjcr vcröur

sljílrninni mæöulegt og útdráttarsamt. Mnrgt er i frásöguni

hitft uin líostnað sfrandamælingarinnar hjcrnn, og* luun þaö cUi
uin slíör fram , allra hcUt cf J)aö cr horið sauian viö })uö, sem

hra. Hjörn Gunnlaugsson cptir tilhlutun innlcndra hcfir afliasfað

mcÖ 80 litlum cfnuin. 30,000 dala cr varið til að koma
hiskuijinuiii niðnr i Laugarncsí, og öÖru cíns cða mc/ra til viÖ-

rjcttíngar d(MiikírIijunni. Ncsiö meÖ stofunni cr aptur sclt íirir

3000 dala. TÍl Vcstnianncíakirkju cr kostað nokkruni þúsnndum

dala að ó{>örfu; og upphoði Kirkjuhæarklausturs cr híigaÖ

80, aÖ þaö sem hoöiÖ cr i jörÖÍiia, lirekkur ckki íirir álagi

kirkjunnar. Knn {^cgar nú slik dæmi íiiinast, {)á cr líklegt

eiagínn, scni hiröir nokkuÖ um hvurníg Islandi vcgnar, hili

framar lelja sjcr trú um, aÖ þaö sjc eína lifðincðaliö firir oss,

aö koma þvi litlu, sem cptir er af {jjóÖcígnunnm , scm first i

licnninga, aÖ mcnn gjcti falið {)aÖ varðvcíslu Ðana. Slikar

kjcnningar eru viðllka á loptL cins og andvirði jarðauna, {tegar

V



80 cr konii5. Oss stoðar lititV, |)ií liltiÖ ejo drjiígt nm dvðgst-

inn, cf vngstar ijenu cr cítt, iVSnr cnn ]iiins vcrðnr notíð, so

vjcr höfuiii ckki annaö cptir af gjæöum voruni, cnn tölurnar i

jaröal)(í!íar reíkníngunum , þegar vcl lætur. Og furftanlegt cr

|>uh , að niaður , sem tckur sanian lieila Ixík um vcðsc(ning;ar

,

skulí ckkí gjeta |)eirra vcððcrni'nganna, scni laiuíinii crii duiíss-

nnlcf^astar af ölluiu, cnn það cr : aö Danmörk fái osa vcð firir

{>j(íðpcniiiii^um vnrum, scm Iicnnl cru í hendur feing^nir; þánga5

til þesBÍ vcður cr feínginn og fjárliag vorum cr koiuið á annnn

fíít, er nöf; eelt; {)ví jcg: vU ckki æila twkkur haldi so míkíð

til vlnnanda að losast víð þjóðeígnirtiar, scm eptir cru, að hald-

nnda sje áfram að sclja , til þess jarðirnar gjctl hcitið hænda-

cígnir, fió 088 vcrði ckkjert lír nndvirðinu. Og var {)á hcldur

ráð að fara hinu á flot, or samsvarar hvuruívcggja tilgánginum

í cínu, scm gjörir miklu flcíri að sjálfscignurhændum , cnn þó

gelt sjc, cnn lætiir {>ó Ijárhirðlu landsins visan ávögst {)jóðeign-

nnna cins cptir og dður; cnn {)að er nð hafn sömu aðfcrðína

og höfð var i Dtinmörku til að auka sjálfscignina, nð gjefa

áhúendunum algjnrlcga hiH sin tíl cígnarumráða fullkominnn

(nema ef tekin vœri handfcsta nokkur), cnu áskiljfi landsfjár-

hirslunni afgjöldin eíns og f)aa hæri að incta til landaura cinu

sinni á sjerhvurri jörÖu ; cnn til penninga cptir verölageskrá

hvurs árs. Eigandí nitt \m sömu hlunnínda cins og þó jÖrð

hans væri vcÖsctt, ncina hann mætti ckki losa sig viö slíka

lívöð meö {)ví að grciöa andviröi jarðarinnar, þtí hann gjœti;

cnn {}að cr líka að skilja á veðselningahókinni , að honum sjc

hagiirinn mcstur að hrjötast ckki i {)vi; cnn þii hið opínhcra

gjætí orÖiö firir tjöni cigi aö síður, so ^em t. a. m. {)cgar bo

her undir, nð liíli fara so vcrsnandi, aö cinginn vÍII e/ga þau

mcð somu afgjaldskvöð, og hana irði nð la;kka incðan so cr á

statt, — {)á drægi þnð ckki miklu hjá {)eim hagsmunum, nð

cíga tekjui-nar visar í landinn; cndn er í von, nö það kjæmi

ckki opt að, {)vi meðnn ckki cr farið að hrcifn viö jarðirkju,

er líklcgt jarðir cígi heldur íirir sjcr framför cnn liirígnun.

3Það virðist líkn hcldur cíþarfir snuningar, nö scljn fasteignír

uiiinhcrra stiptann, til {>C9S undir cins á c[)tir, cinB og kjcnnt cr

í 8. {)ætti, nð fnrn nö hcrjast víð aö koma andvirðinu á vögstu

tncit veði í fnsteígnnm.

Islendíngum cr á {)ví mcsta nanðsín, nð koma sem íirst

gó^ri 8ki])nn á fjárhag sínn; {>vi cf {>aö cr Intíö drngast þángnð
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til búi5 cr a5 cíða öllum þj(f5jorðununi
, þá biður landlð þcsa

aldrci bætur, hcldur enn stólsjarðasölunnar. ]^cír scm niína

ci'ga mcstan þátt í þjóðjarðasulunni , vcrða Íirír sauia ddmi

cptir ciun mannsaldur, scm {)cír cru dæmdir með núna, er ruddu

lit slólseignunum , þegar vcrst gjcgndí, so þcssar miklu cignir

cru furnar d víð og; drcif, so að oingin bo't liggur við framar.

Jmtiidum oss, að peír lijæmt þvi álciöis, að konúngseignirnar

irði cígi að vins allar seldar, Iicldur og allar oignir andlcgu

stjettarinnar líka (Jíví Jícssir menn kunna sjer cíngi tiikmörk),

og 80 gcingi mcð liöfuðstólíma, scm scndir eru til Danmcrkur,

ct'ns og gcíngiö hefir hingaÖ til, og ekki iröi koraist hjá ú

cndanum aÖ láta leland annnst allar þarftr sinar, so þaö irÖí

þaöan i frá moö cíntdmum sköttum að fá í öll lítgjöld, scm

u[)p á kinnt aÖ koma, hnlda við öUum opínherum stiittunuui,

launa öllum embættismönnum ; — þá má gjcta nærri, Iivursu

ástand vort htíLi að vcrÖa, og jvg cr kvíðandí fírir , aÖ Htið

iröi al'gáiigs í minnisvarða hnnda Rcvcnllov eða elíkum (hla.

7(>). Ueínslun cr húin aÖ sanna þaö í þcim löndutn, sem meira

hafa aö sfiÖjust við hcldur cnn vjcr, að þar scm ekki cru af-

gjöld aí' þjóöcígnuni (Doniaincr)*) fjárhagnum til stirktar, þar

vcrður ekki komiat frá úfgjöldunum ncma mcö p\i nð lcggja á

J)cgnuiia óbæriloga skattn. Oss cr gjcfiö i skin (á bls. tÍ41), uð

lícnníiignbrúkun Dana sje so góÖ, aö {>ví sje borgið, som komíð

cr í guUhús þcirra. Jcg cr ekki fær nð dœma um hana nema

af ávögstunuin, og vona jeg flciri enn jeg A'cröi á |)ví, að þcir

sjeu hriggilcígir, "^^nb gjörir venjun, cf Dönutn er nú cina rótt,

J)ó
ríkið eje i 120 milíóna skuldum, cíns og í rúmrar milíónar

skuld á nrri öldunum. Enn þegar nú sh'kum fciknum hcfír

vcrið IirúgaÖ sanian á jufnstuttum tíma, og ríkið hcfír ckki

komíst af mcö tckjur sinur hcldur, síðan friðurinn komst á,

þvi siður gjctað borgaö nokkuö af lánsfjcnu, þá vari mcnn sig

á að halda hættunii úti, cins og fjárhagur sikisins sjc góöur,

þó menn hafi cilthvurt lílilræÖi afgángs úfgjöldunum i 3 cða^S

ár. llclstu vinir landsina hufa látið á sjcr heira, aö rikið

mundi ekki gjcta komist hjá (bánkaroti) að fura á höfuðiö ; og

]Þjóðcígnjr Danaríkis tcljast cnn 20 milíóna viröi (Handc-
lcns Thcorie og Politik, ovcrsut af Naihanson II, 225).

Hvaö kjcmur til , aö þctta cr eUki sclt íirst iil að láta Í

skuldirnar, bcUlur cnn ftö hlaupa í aÖ sclja lítilríuðiÖ, scni

bjcr er cptir?

10
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|>j(i^fu1llrúarnlr fttni gni»n fi'am, ct f)cír stiSngu flrst upp tl ^vi

iil vÍ5rjet(iiigar fjitrhngiuiai , aÖ fclla vcr5 Bkuldabrjcfnnna.

Manuleígu' r<ííkníugar um hi5 ukumua'cru lika bu ú retki, a5

|)ær skultlukröfur cru hcltlur stopular, scm ckki vorður lokið lí

Bkjeaiiuri tima cnu 100 árum, {)cgar hcst lætur; cnn ír5i uil

i'ikið firlr einhvnrju ólinppi innnn [>css tima , ckki væri

ncma n5 KirnrsunilatoUurÍnn — scm allnr þjóðír aamst við —
írðí írá ])vi tckínn, Jivnð [)á cf stríð líjæiui upji á, \ní luá gjcta

uærri, hvað goður scm viljínn cr, hvursu skuldakrurunuui hliti

að farunst, cf {>ær gjcrði ckki cnda á ríkinu algjörlegn. Rcikn-

íiigarnir cni [íá vanír nö gjcraet þannig, aö J>að mn {)ikja vía-

ast, scm i hendinni cr. lljcr cr þvi ckki ráð, ncma i tiuia sjo

tckið, og þnð cr glcÖilcgt að víía, hvursu ifirvöhlin i vcslur-

umdæminu og uovðuriimdivminu lála sjer núna víli cldvi tim-

anna að vnrnaði vcrða, hjá |)ví scm i suðurumdamínu. ]^a5

{)arf varln að kviða {iví, að DanÍr hngnði fjárhag landsins gjcgu

ráði landðmaunn, undir cína og þcir ekilda það til að hcra sig

Hjálft. Að fnra ogjætilega með cfni ])css, ætti lika ]>aÖan uf

sammcrkt vi5 að leggjn á skatln, scai Uanakonúngiir gjcra ckki

hjcðan af, ncma þcir hnfí áður Jicírt tillögur fulltriíii[)inga

einiia. Stjóruarráöín sjálf niunu og knunast við, að |)ciiu vciU

crviðnrn aÖ sjii, hvað Islands fjárhag er notalcgast cnn Dnu-

mcr]<iir, og hlti í<jer }>css vegna ckki {)ikja firir aö hcra undir

þá, scai kunnugri eru, firinctlantr sínar, þcgar um mikil út-

gjöld er að tcihi, áður cnu þau cru íaBÍráöÍD.

'þiiitíi vcri mí sagt um þjóöjaröasölu vora og hinn opinhoni

fjárhag, þe^ar litið er lil stíiÖar og líiua. I húiiuÖarritiuu var

hcldur litið á þeMa cfni í sjiílfu sjcr, þar scm jcg drap á —
cins og af grcininai má sjtí, scm hjcr aÖ fraaian cr ííl færÖ —
að stjóriiíiiní kinní vcra hollt að ciga n o kk u ð u f f as t-

cignum, ef til sliks þirfti að gripa; ciula væri eala

þjóðcígnanna so aÖ eins áhatasöiuust, að þær iröi fullii

bovgaðar og andvírÖi þeírra værí cins óhætt í gull-

businu á ci)tir eins og áÖur i jurÖinní. u) ICf þcssu er uú

vikiÖ til íslands, þá higg jeg so fari jafnan hcst, nð þjóö-
jarÖir sjeu til handa þeim c mh æ 1 1 i s m ö n n u m , cr sct-

jast vcrðn aö i sveítum. ]^að er mönnum t. a. m. minnilcgt x

Rángárvallasislu, hvnð ervi&lega sislumönnunam Ivcimur sein-

ustu hcfir gcíngiö aÖ koina ejer niÖur; og hinuui Hrvíi (Bonnc-

senj varð þuö cína til úrrsiiöis, aÖ hann gat losaÖ sjcr híU með
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jörðinnl, SRm (ínöriiu5 var (il iiliúðar &ÍHluinQnnl. Hinn eið-

arí, 6CU1 [ntíii Iiart adf^aungu að rcka Jiiinn upp nptur, soin

Btaði5 liaföi upp frii furmanni linns nauöugiir, varð aö It^gg'jii

mikið í sölurnnr, ti5ur hann na'ði inn li aöra jÖrð, og var far-

iun að Iiafa um orð að gánga frá sísluniii aptur iirir [icssa sÖk.

50 cru mcnn enn so Ijlinílaðir, að vcra nö lirjiífnst í að sclja

nil lílía |)cssa scínustu þjóðjörð í sislunni. ]Það vcrÖa {»» lokin,

að sfj<fiiiin kjcmst clM hjá að ]ntu|)a jaröir aplur liaiula slíkum

cnilia^ttisniönnum , og' cíns og* vant cr, íirir liálfu incira vcrð

cnn liinar voru scUlar. 5^*0 cru likindi til , að livaÖ af livuijii

verði til scttir læknar að ininsta kosti í ullum slærri s/slunum,

og allir skilja þá, oð Jjcír þurfi jarðnæðis við, þvi hcldur scm

Ihuii ]>eirra cru minní. Oss cr scnn hvað liÖur ao fram farið,

nð f)eím scm cfni hafa, {likir nokkru kostanda til U|)pcl(l{ð

harna sinna, sn nð |>vi má visu gánga, að lucnn fari að hera

BÍg að ciga so sciii cinn aliuiigíiskóla í sislu hvurri. X!inn

mcrkasfi hóndinn hjá oss licfír orðið íii'ahir tÍI að kvcÖa u|ip

dr mcð {)cíta, ng cr mcíri voii, að gjeröur vcrðt rómiir að

máli hans einlivursfaðar. Knn varla kjcmst stjórnin hjá uð

rji'tta slikiiiu viÖhurÖum hjálpiirliönd; og mcð aungu iröi licnni

{>að hægra, cnn nicð því aÖ h-ggja jörð til að seíja skólann á,

cða þeím scm hnfa ætti d hcndi kjcnnsluna. Og sona gjutiir

{)að komið sjer vcl mcð ófölulcgum liætti, að eilíhvnð sjo ósclt

af þjiíðjörðnm. Sanm cr uð seígja iim.landanratekjurnar; first

höfundurinu cr injcr snuidóma i, að {>ær pjeu iiráttarstólpinu

undir öllu voru hjargraiði,
J)íí

cr liæjúÖ aö svipta nö niinefti

kosti prcsta stjclfina þcssum lekjum; varla mun nokkiir so

rángcígðnr, að lialda kjör þcírra of góð, Jicgar á allt er lÍtiÖ.

^að 8CIU höfiindiirinii seigir lijcr að liilanda í greiiiinni (d hln.

230—35), cr f>vi Ijef tvægíira, scm hann í eíiiu oröiiiu lætur }>að

inælii fram mcð sölu kirkuaeígnanna, að íckjiir iircstíinna j[>íí

aukist (hle. 232-33), cnii aptur í öÖru (hls. 234) aö jarðakaiiii-

ondurnir hans auÖgist, með öðrum oröiim: að andlega sfjcttin

inisði ({)ví anr.aö gjctur ekki oröið {xim til auðgunar, enn {)að

scm hcnni misðist), eo hvurt cr í iiióti uöru Að það sjc miii

ósk, aö eínsfakir inenn græði, cnn hið opinhera vcrÖi fírir Iiall-

anum , cíns og lianu scígir hjer , fer fjarri sönnu. ^iiö æííi

cptir {>ví aö vcra hest, aö slcppa opinheru tígnunuiu ílrir alls

ckkjcrt; cnn jcg hcfi ckki gjelaö æíIaÖ höfundinum {)essa mein-

ingu, |>vi siöur uö jcg hufí hana eúálfur. lliÖ oiiinhcra má uð
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niiiini ætlaii ck1<jert inissn, puð seni ^vi inisslst, hlítur ú

cptlr a5 Lættist ]jv] aptur mcð lílöguin á miklu flciri cnn þii,

scm fírir grótSanum urðu. 3eg itrcka ])íiö enn: nllur |>cssi

gróði af þj(!ðjarðasölunni , sem hann Utnr so inikið li, kjcmur

fram YÍð cinstaka nianu til Ijirðurauka fírir alla, og sHka sölu

gjet jcg cliki talið holla landinu, Jcg cr hvurgi að heímta,

að prcstarnir sjcu cínir fullir og fcítir á (ífriðar tímum og

hallærisárum (sb. hla. 235), og hehl ekki þurfi lichlur firir |)ví

að kvíða, J)ó J)cím sje lofíiö að halða þcím telíjum, sem J)eím

nú cínu sinni Iiafa verið tíl Ingðar, J)ví landauratckjur crii

vannr að fara hcldur mínkandi tí hallaíriatímum ; cnn ji^g hcld

cmhættismenn, meðan þeír eru áUtnir nauösinleígir ú annað

horð — hvurt scin cru iircstar cða aðrir — vcrði að gjeía t<írt

af cnihættishlunninduui sinum^ so hæði fiíist nicnn til að giínga

undir {)au, og að til vinnanda sjc að ofla sjcr Jieírrar mentunar,

scm við f)arf til aö gjcta fariö ineö [)au Iitaluust. Enn ])(> jcg

rcíndar eje á {)vi , að úvögsturinn af andviröi jiu-Öanna iröí

niGÍrí enn afgjöld þeírra, og injer cða öðrum jikist í hráð tck-^

jur viö suluna, þá vil jeg eklíi vinna J^að til að heldur, enda

|)(i rjettur væri að scIjUj scm lika cr tvís/ni á. Jcg hcld ncfni-

lega hvurki andviröinu dhættara á cptir, cnn ])ví er nii i jörö*-

uniim, cíns og mcnn gjcta látið sjor skiljast nf J)vi, sem á

undan cr komiö, — njo ávögetinn hollarn, J)cgar lejugdar Icikur

við; og leífi jcg injcr um JiaÖ að visa tll Jkíss , scra síigt cr i

hiínaðarritinu (á hls. 107

—

WS) um landauratekjnrnnr í saninn-

huröi við pcnningana, þvi höfnndurínn hcfir ckki rekið J)að.

£ínginn gjetur ni(iti horiÖ, aö J^cir cmbættismcnnirnir, sem hafn

fastiir pcnningatcli jur, hafa ílestir á scínni timnm veriÖ iUa

fnriiir; og J)að gjctnr ekki lijá því fnriö; J)vi J)cgar landnur-

arnir, scm nægast á að lifn við (og J)etta nær þu ckki síÖnr til

lircstnsljcttarinnar cnn æðrí cmhættisuiannanna, scm hnft gjeta

aösctur i kaupstöðunum), fara hækkandi ár frá ári, veröa alhir

pcnn/nga tekjur aö sama skaiú nÖ vcrön (ínógar. Og J)cgar nú

ávögsturinn af andviroi jaröanna, Jiíí J)að væri aldrcí ncma á

visum stnö, gjctur ekki fnriö vngsandí cptir þvi scm þnrfirnar

fjölga, cnn landaurngjahUö að hinu lcitinu hætir nllt af xív

aðalþörfum JícflS, cr i sveítinni bir, — J)á
fnra pcnníngnrnir aö

vcvöa (íuotulcgrl cnn afgjöhl jurðnnna, ug nð siöustu uUa óntígiv.

I^nn jeg vit ckki vita so illa háíð i hnginn firir emhæitishræÖur

miua, cuda Juí jcg tettl tt^ komaet hjá því sjálfur í Uf^nda lifi,
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sem eigl má íírir ejtl, — aö þeir |>ÍrftÍ aö talta npp á öðru efna

jarmi út nf líjörum sínum, eins og ^cir sem niinfi cigd a5 búa

við pcnníngatelíjurnar. Mig uggir , að so mörg;um ulmusu-

múnlcum gjœtí ckki oröiö vcitt áhcírn, cnda mundt ])á og: sá

grœnstur, að ífærast mdrauðum líufli og giínga liús lír husi

berfættnr til að heíðast ölmusu. Enn að Jjcír Ycröi aö koma

tímnrnir, að penníngatclijur, scm nii mætti sæma við , verði

scinna <ín(ígar, liggur i augum uppi ; þvi hæöi mun peíta al-

menn rcinsla viðast , nö pcnníngatelíjui'nar söinu vcrÖi Jivi

dnógari, scm einhvurrí
J)j(íð

fcr mcíi' fram , enda Iilitur sií niS

aö vcrða raunin ú hjíi oss nÖ minsta liosti, og cr þá helst að

gjöra ráÖ firir Jjví, sem vcrður aÖ vera ({)aö cr tíímur (Sj^arfi aö

gjöra riíð firir, lír/ngnmstæðurnar vcröi hinar söiuu, J)egar pess

er eíngin von — bls. 232); og er nú aö víkja til Iiins næsía:

h) Að hinu opinbcra cr eo áhatamcst að riðja út jörðutn

sinum, aö J)ær eígi cIíIíí firir ejcr að taka meíra vcröi

eeínna. Enn af Iivurju vcít höfnndurinn , aÖ jarÖir gjcti ckkí

komiðt hjcr Iiærra enn mí ? mcÖ hvurju sannar hann, að hi5

aptranda dæmi af slíílsjaröasölunni cigi hjcr illa við (hls. 23t)?

llann hcr mig firir })ví, að jaröir gjcti clíUi Komist liærra cnn

núj |)ar sem af orðuiu mínum mætti cinmiít ráða liiö gagn-

stæða *) {sh. hiínndnrritið hls. 102). MlW landnurarnir hliti

cliki að taka mcira verÖi, cf vcrslau vor irðl látin laus, scm

varla vcrður lcíngi við spornaö hjcr cptir, og mundi þá eklii

verö jíirðanna hlj<íta að hækka að sania sknpi, eíns og pcnn-

Íngatckjurnar irði J>á mcö nrí hvurju ánógari. (^ctta mundi

Jxí mciga ráöa af dæininu nf saltfisksvGrsluninni , sem áöiir cv

til færí). Eða gjetnr nokkur incð fullu ráöi ímindað sjer, nö

verð fasfcígna gjeti vcriö komiö scin hæst, J)egar varla er farið

að sncrta hciidi viö jarðiríijunni , eíngin tök eru á að gjcra

iandauríina úf geíngilcga, lijargræðisveígirnir liggja x dái, versl-

unin i fjöíruiu, landið niÖur sokkið í skuldir og vcsæhl. Kf

{>j(íÖjörðnnum i Skaptafcllssislu irÖi rutt út núna, cnn eptir ú

•) Jcg á annars opt firir slíkn aÖ vcrða. A bls. 230 sci-i;ir

liann óvild niína írjcgn Jarðasöhinni risa af lcíffumivla jarð-
auna. Je^ vcít ckki , hvurnlg lionuin fcr aö konta sUkt í

hug af oi'ðnin inínum, scm nijcr nÖ ininsta kusti licfir aldrei

til hu/^ar komið. A næstu blaösíöu dregur Iiann undan aÖal-
orðin : "cf J)cír kjœmi tímarnir" oft* s. fr. , sem var
rökscmdín firir J)ví , aö stjórnin vœri ófrjálsari mcö öllu

jarðalaus. A M-s. 2Í>3, nð jarðirkjunni standi á samn,
hvurt búendur cííí,í sjáltír ábúðaijaröir sínar eða ckki og s. fc.
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rcíðtnr vcrslunnrfiiaðui' iinÖír Dhliólaci, muiidi jar5ir {)c88nr

og afgjöld {)bírra iniian 20 dra voröa orðnar alU nð Imlniin^i

dírari; so elíkí væri til annara litið cnn þessa, væii full

ástæða til aö lianda cWi Icingur móti slíku, sciu SliaptafuUs-

og RángarvalUi-eíslubúum er so um vnrðnnda,

e) Sona gjctur rikissjóð Danakoniíngs, cf hann œttí að mctíi

mcst af öllu — cíns og höfundurínn gjerir — cnn orÖið tjón

aö f)vi, að hrnpað eje að sölunni. jþó andvirðiö gjefi meíra

ávögst, þegar fijótt cr á litið, cnn Jarðirnar óseldar (meÖ af-

gjöld þcírra vitn að öðru lcítí allir að geingið hcíir upp og

niöur; sb. hls* 230): gjetur halli orÖið að sölunni snint, cf

jnrÖirnnr ciga innan skanims firir sjcr aö taka miklu mcira vcröi

sjnlfur. Enn vera má að Danir gjeti ckki bcðið [>egs, og veröi

að meta mcst bráðu þörfína, TÍölika og þognr mcnn í vnnd-

ræðum sclja dirgrípi sina firir hálfvirðí cÖa taka lán með ok-

urlcigu, Mjer skilst ncfnilega, að höfundurinn — hvnð v/a

go'mshistaöur sem gullIuísiÖ er — ætli Jió i þella sinn ekki að

látn jjaÖ hafa Icingí ábirgð þess, scm kjemnr ÍÍrir jarðirnnr.

JÞcgnr hann talar í Danmerkur nafni hvurt sein cr, þil er vou

að hann vcrði að gjera ráð firir |)ví scm cr, að rikíð sjc {

hotnlausuin skulduni, og verði nÖ mcta mcst {>að niáliö, scm

næst cr, og hjálpa sjer á fram cins og geingið gjetur; eptir

þessnrrí hngmínd cr nllt afmælt lijá honum. £nn hvað kjcmur

elikt Íslnndi við aö so komnu? Dnnir ætla, nö |)eír toUi oss

cígi nð sÍÖur, og hciiuta ekki meira enn vjcr berum oss sjálfir,

og vjcr eíguiu first nð sína J)eím meö rjetíri mcöft'rÖ efna vorra,

f|ð oss tnkist þnö. Þ^ir cru ckki mótfnllnir J)vi, aÖ vjcr mctum

pss mcst. Enn |)egar vjer first erum biínir aÖ sjá oss borgið,

sknl oss öllum cins og maklcgt or, verða þnð sönn gleÖi, að

vcrða þeíin eins og bræðruiu vorum ti! allrnr þeírrar stirktnr,

seui vjcr gjetum í Ijc látið. Jnrðnsölu rikjnnna cr nlltcína

liáttað og jaröiisölu einstakra mnnna; hiin gjetur hæöi orðiö

nauösinlcg og bctri til aö grlpa enn nnnnö vcrra, þcgar uicnn

cru í skuldavafsi, cön þeím liggur á aÖ eíÖa pcnninguin^ enu

ejaldnast mun hún stuðla til að fá yicnuingum öruggnri gcimslu,

X>nð er á seínustu tímunum , aö rikúi hafn sökkt sjer i þcssar

ekuldir; mcðnn so er á statt, vcröa þau lírræöin bcst, nð sclja

allt scm i hcndi er, til að borga meö; onn ööru máli irÖi að

gjegna, J)ar sem rikin færi aö eíga nokkuÖ nfgángs

skuldunum. Ætli raonu Ijcti ejcr \m okki hœgra mcð að
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vkki ríkisstjótninni Í Danmörku a5 líitn lunsar fastcígnir elnnr,

ncnm mc5 f>ví nidtí , nð lialda mcstulhini nrgjöldunum cíns

cptir og ttt^ur, mcðan hiin hnfðí von um nö komnst fríí skuhlum

einum mcð öÖrum hætti (Rcvcntlovs Lcvnct I, G6, 808). Enn

J>cgar fjárhngur ríkisíns vcrsnaði cnn mcír vcgnn striÖðins

,

vnrð lil Jjcss nð grípa, uð sclja algjörlega; cnda voru þaÖ úr

\yvi orðín liklcgustu lírræðín. First nð nii Ísland ií nÖ nnnnsC

sjálft þaríir shinr og þnÖ cr i nung:um skuhlum, þá cr líkara,

að ckki hliði siður aÖ áskílja sjcr first um Binu afgjöldín, þd

jörðunum irði elein»t , cnn að eclja {)ær algjörlcga í þcirri

stopulu von , að audvirðí þcirra vcrði hctur gcímt á cptir.

Látum 0S3 ílrst um sinn htiggast viÖ, aö {luð vcrði luígur tími

til að sjá íirir cígnum hnulsins , Jxí það sjo láíið dragast

J>ángað til cittlivaÖ cv i tilbúnlugi, scm Island

þarfnast og ckki vcrður komið í virk mcð öÖrum liættí.

Jcg hcfi nú lcítt firiv sjönir, hvað jcg hafÖi firir mjcr í

frauianskrifuðri grcín lír bánaðarritinu , og- um lcíö fivnraö aÖ-

findni höfundurins nokkuð; og vil jog; nú aÖ so mæltu skjútu

máli okknr undir ddm almcnnings. Jcg- ætla ckki nð þrcíta

hjcr Icsundurna mcð llcíra, |>cí það sje cnn í mörgu, að mjcr

kjcmur ckki saman viö hann. Mjcr cr sjálfum firir laungu

fariö uð leíðast að tefja so Icíngi víð þessa bdk; J>ví þaÖ er

œtið öskjcmtilcgt etarf nð lcsa, þá ckki sje ncma litiun kaflu úr

húkum, ckki til nð fræðnst nf, hcldur til nÖ hrckjn. Jcg- gjct

ckki látið mjcr f)ikja íirir við höfundinn, þd hann i þcssum

seinasta kafla hókar sinnar rcnni tíl min hcldur öblíðu horn-

nuga, {)cgar hanu cr að sina "vansmíðin á huglciðingum minum",

J)ví liann vnr nibúinn uicÖ rit sitt, þcgar {)ær hárust honum, og

hiÖ forna:

Jamqvc opiis cxcgi — — —
hcfir, ef lil -víU, mcír enn hann sjáKur veit af, stirt pcnna

hnns, þcgnr hnnn nú aö vörmu spori var iínáðaÖur af kjcnn-

ingum, sem hnns voru gagnstæðar. Jcg^ hlít að virða tilgáng

hans cíns far, scm við erum sinn á hvurju máli, og hafa um-

hurðarlindi mcö honum, Jxí hann hugst og dæmi cins og út-

lcndur um hagi Islands; ])vi hnnn fór hjcönn úngur, dvaldi

(cíns og hann scigir) 11 ár í Danmörku, cnn hcfír siðnn híngað

kom, varla sligiö fœti út íirir Reikjavík. Jcg œtla aÖ vona,

þcgar hann kiuníst hctur við, að liana hugsi sig um, áður hann
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tclíur ejcr á liendur so inildnn ábtrgðarhluta, nð flUja jafnhætt-

ulcgar líjcnningar cins og þær uiu þjrföjarðnsöluna, scni auð-

vcl(lt<>ga íinna nheirn lijá Dönuni, cr |)aö þikír álítlcgast, scm

likiist cr tilliögun sjillfra |>eírra — og nð hann hjcr cptír láti

rcínslnna jafnan stiÖjn inái £>Ítt, þegar hann hcfir ckki niig

ci'nuny hehlur ílesta nicrkustu mcnn landsins luöti sjcr.

llitaS 1 Janitar-máiiuííi 18^1.

Tóinas jScDjnundsson.
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